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रा॥पूवैस्मिन् षट्के परमपराप्यस्य परमस्य ब्रह्मणो भगवते बाखुदेवस्य प्राप्त्युपायमूत- 
भकतिरूपभगवदुपासनाङ्गभूतं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदक्षीनं ज्ञानयोगकर्मयोगलक्ष- 
णनिष्ठाद्यसाध्यसुक्तम।मध्यमेच परमप्राप्यभ्रूतभगवत्तच्वया थात्म्यतन्माहात्म्यज्ञानपू्वैके - 
कान्तिकाव्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा प्रतिपादिता । अत्तिशायितिश्वयीपेक्चाणामात्मकेवस्यमा- 
जापेश्चाणां च भक्तियोगस्तत्तदपश्चितसराध्रनमिति चोक्तम् । इदानीमुपरितनषट्के परक 
तिपुरूषतत्छसगेरूपप्रपञ्चेभ्वरयाथात्म्यकर्मज्ञानमक्तिसवरूपतदु पादानप्रकाराश्च षटरूक - 

ता॥अथ वरतीयषरकसंगतिं वक्तु प्रथमद्वितीयषद्कायं सग्रहेणाह--पृ्ैस्मिन्निति।अल पदानां मावः 
प्राक्प्रपञ्चितः । ‹ ज्चानकमीत्मिकरे निष्ठे योगलश्षे सुसंस्कृते । आत्मानभूतिसिद्ययं पूर्वषटूकेन चोदितेः 
इति प्रथमषटूकार्थसंग्रहः । प्षिष्राधयिषितपर्यन्ताविच्छिन्नसाधनानुष्टानम् इह निष्ठा । 'सैध्यमे मगव- 
तच्वयाथात्म्यावासिसिद्धये । ज्ञानकर्मासिनिर्व्यो मक्तियोगः परकीर्तितः इति संग्रहानुसारेण मध्यम- 
घदकप्रधानार्थमुक्त्वा प्रसङ्गाक्तं चाह --अतिद्ायितेति।इतिचेति चक्ररोऽन्वाचयार्थः।इदं चान्ते सय- 

हीतं--- भक्तियोगस्तदर्थी चेत्समग्रेशवर्यसाघनम् । आत्मार्थचिन्रयो ऽप्येते तत्केैवस्यस्य साधकाः” इति। 
£ ैधानपुरुषन्यक्तसरवेश्वरविवेचनम् । कम॑धीभक््तिरित्यादिः पूवदोषोऽन्तिमोदितः' इति सङ्गदश्ोक- 
व्याख्यानामिप्रयिण वृतीयषर्क पूर्वोक्त्रस्कद्वयेन संगमयति --इदानीमिति । इदानीं सामान्यतः 

प्रतिपच्या बुसुत्सोदयेन विशोधनावसरे प्राप्त इत्यभरः । तत्संसगैरूपप्र पञ्चेति व्यक्तशन्दार्थविवर- 
णम्। ससर्गो ऽज सखदायः यद्वा; "तस्मिन् गर्म द धाम्यहम्। संमवस्स्वंभूतानां तता मवति!इति संसै - 

विरेषमूङत्वात्संसर्गरूपतोकितिः । याथास्म्यषब्देग विवेचनराब्दाभिप्रेतकथनम् । विविच्यतेऽनेनेति 
व्याव्त॑कधर्मोऽत्र विवेचनम्। वदु पाद्ानप्रकाराइति आदि शब्दसंख्दीतोक्तिः। षट्र्कदयो दिता वि- 

प्र-पा॥ १. गी. रं २५ २. गी. सं २७॥ 

२. गी. सं. २॥ ; ४. गी. सं. ४॥ ५ गी १४-३ ॥ 
॥ , षा 

र| सक्चमे अध्याये दे प्रकृती सूचिते परमेश्वरस्य. च्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अप- 
रा खसरारहेतुत्वात्.परा च अन्या जीवभूता श्चेचज्ञखक्चषणा इेभ्वरात्मिका; याभ्यां पकति- 
भ्याम् इश्वरः जगदुत्पत्तिस्ितिखयहेतुत्वं प्रतिपद्यत । तच क्षचक्षचनज्ञरक्चषणपङ्तिद्धयनि- 
रूपणद्वारेण तद्धतः इश्वरस्य तच्वनिधौरणाय श्चेजाध्यायः आरभ्यते । अतीतानन्तराध्या- 
ये च अद्वेष्टा स्वैभूतानाम्' इत्यादिना याचत् अध्यायपरिसमािः तावत् तच्वज्ञानिनां 
संन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इव्यतत् उक्तम्।केन पुनः ते तच्वक्ञानेन युक्ताः यथोक्त- 
धर्मोचरणात् मगवतः धिया भवन्तीति१ एवमर्थश्च अयम् अध्यायः आरभ्यते । प्ररूति- 

86 
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रा्दयोदिकाः विक्ेध्यन्ते।तच तावत् ्रयोवहो-देदात्मनोस्खरू्प,देहयाश्यत्म्यशा बो ऽह, म 
कियुक्तपत्मगराप्तयुप्यो, विविक्तात्मसरूपसंशोधनं, तथाविधस्यात्मनश्चाचित्सम्बन्धंचन्ध तते, 

सरतो विकेकाचुखन्धानप्रकारश्योच्यते-- , व्रेदिता- 

श्रीभगवानुवाच-- । रादेरि- 
इदं शरीरं कोन्तेय क्षेरमिलययभिषीयते । 
एतो वेत्ति तं पराहुः वज्ञ इति तद्विदः ॥ वि 

~ =-= =-= 

२ ९ क व 

ता।होष्यन्तरत्यनेन“धूवषो ऽन्तिमोदितः इत्येत सिप्रेतसंगतिविरेषविवरणम्। विशोष्यन्तद? 
नै वक्ष्यमाणस्य सवस्य सामान्यतः पुनसुक्तिपरिहारार्थम् ।आमिप्रायिकानुक्तापेभितांशप्रतिपाद > ` सिद्धः; सैव 
क्तानां स्व॑परकारेण निस्संशयीकरणं विशोधनम् । अथ 'देदैस्वरूपमात्मापिदेतुरार्मविशोधनः स्य युक्तया 
हेदर्विवेकश्च लयोद श उदीर्यते * इति संग्रह-मेकमपि व्याकुर्वख्रयोदशमवतारयति- तरतः ̀ *नेवदि ज्ञा- 
तज्न-तृतीयषॐे वक्तव्थे,तावत्-प्रथमीमर्थः 1 तेनाध्यायान्तरेभ्यो बक्ष्यमाणेभ्यः पञ्चम्यो ऽ, -¡ बे्त्वद- 
संगतिविओष्रसिद्धमित्यभिप्रेतम् । तथाहि- प्रथमपद्रकं हि शाख्रोपोद्धातशाखावतरणहेवभूतर' । नि 

तंकात्मददीनपरद्धिकेन आत्मद शैनस्येव साधनप्रपञ्चनपरचलुष्केणच भिन्नम् । दविती्यच ष्र्ः _ {कस्यन्ते ; 
नाधिकारिफलादिमेदपरिकरितमक्तियोगसरूपपरेण तदुत्पत्तिविवरद्र्थपरेणच चरिकमेदेन + 

[+ ~ ^~ ~ _ + श्वररूपत्वां विवे अतो ध- तथा ततीयं च षट्कं चिकद्रयात्मकम् । तत्न प्रथमन्निकं प्रधान पुरुषव्यक्तसरवँश्वररूपतत्त्ववि र 
तत्र प्रसद्ेन ठ मात्रया कर्वव्यानुप्रवेशः । षोडशादिततिकं कर्तव्यादिबिवेचनपरम् । तत्रापि “` 

नुपरवद्षदास्ववश्यत्वादिः १ वंवेका (अक ज ॥: गतया प्र ् 

ख्ङ्कान्मात्तया तस्व विवेकोऽपि हि कर्तव्यसिद्खयथमेव । एवं ` तयुकति 

विवश्चित इति षोड शारम्भे द्यिष्यत्ि--“अओैतीतेनाध्यायत्रयेण ' इत्यादिना।अच्र 'धरघानपुरु ;ˆ "ˆ < 
वश्वरविवेचनम् ५. (= थस्संगरदीत [प [® (न क ड | लण् $ वश्वरविवेचनम् › इति समासपदेन प्रथमतिकार्थससयहीतः। १८ कर्मधीभकिततरित्यादिः" ई न 
व्यरूपद्वितीयलिकार्यस्संगृदीत इति भाष्यकारामिप्रायः]एतेनसमातंच पञ्चदशे ऽध्याये शास्र ` ना 

खिटाध्याये परिशेष [ [ब् [१ क, ^ प्ता स्तिभिः ; 7 नानाघर्मा निरूपिताः"इति यादवप्रकाराकल्पनापि निरस्ता}अले ॥ 
~ ल््योदखचतुर्दंशाम्यां ‹ रतासूनगतासुश्च ' इव्यादिना क्रमेण देहात्मविवेकादिमुखेन प्रः. 

षदका्दोषभूतेदेहात्मयाथात्म्यससपरतनिषत्तितनिवर्तकादि पाश्शोध्यते । पञ्चदेन ठु मध्यम, .. 4 

परत्िपादितद्विविधप्र्ृतिक्षेषिभूतचतुर्विधाधिकारिभजनीयपरमपुरुषधरिशोधनं क्रियते। इ्मच भेदं पञ्च ४ 
दङ्ञारम्मे सुचयिष्यति-- 'क्षेलाध्याय' इत्यादिनाक्षे्राध्यायप्रसक्तवबन्धहे व॒रुणसङ्गस्य बन्धहवुताप्रकारः 

ध 

तञिकृस्वादिपरतया “परं मूयः› इत्यादेः अध्यायस्य पश्चाद्धावित्वं सिद्धम्। ततः कषेलाध्यायस्य कृीयप्र- `, । 
टूकादित्वं युक्तमिति तदेतदखिलमभिपरेत्य--तच्र तावत्त्रेयादेहा इत्यक्तम् । देदहात्मन््ष्करषं ` ` ̀ 
देदयाथात्म्यश्चोधनमिति-अध्यायशरीरपययौलोचनेन संग्रहछोके ऽनुक्तस्यापि चकारसमुचितस्योक्त्िः। ‡ 
देहस्वरूपमिति तत्परतिसबन्ध्यात्मखरूपस्याप्युषलक्षणायंम् । 'आत्मविशोधनम्'इति

 संग्रह श्च देहयाथात्म्य- 4 

शोधनस्याप्युपलश्चणम् । दे हात्मनेो ध्सवरूपमिति धर्मनिर्देरो विवक्षितः । बिवेकशब्देन चन वि 

‰\ 

व 
^ 

विच्य प्रतिपादनमात्े मेदमात वा विवक्षितम् , (आत्मविरो धनम्” इत्यनेनेव गतार्थत्वात् । ‹ ध्याने - 
नीत्सिनि पर्यन्त * इत्यादिना द्रषव्यत्वेन निर्दि्स्यात्मनः श्वम सवेषु" इत्यादिना खये विविच्यानुसे- 
धानप्रकायो हि वक्ष्यते ! तदाईइ--ततो विवेकाजुखन्धानध्रकारणश्येति । अथ ‹ मौतासूलगतासुश्ः 

प्रप # १. गी. सं. ४५ २. गी. ख १७५ ५. यी. भा १५-अ, अवतारिकः। ५;:... 

२. गी-भा-१६-अ-अवतारिका॥ ४. मी २-११॥| ६ मो. १३-२४ : ७, गो-९३-२७.४. 
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।।सन्निधानादेव मदा; परकृत्याकारमेव वेदितारं पश्यन्ति; तथाच च्ष्यति *^“्उत्कामन्तं 
येत चापि सुज्ञानं कवा गुणान्वितम्।विमूढा नानुपदयन्ति पदयन्ति ज्ञानचश्चुषः' इति॥९॥ 

० (~ $ (~ क 0 

कषलज्ञ चाप् मा वड सकवक्षलषु भारत) 

सेवक्षवनज्ञयोज्ञोनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ २ 
देवमयष्यादि सर्वक्षे्ेषु बेदितृत्वेकाकारं श्चेवक्ञं च मां विद्धि-मदात्मकं विद्धि; स्चेच्ञ 

1पिहति अपिशब्दात् श्चे्रमपि मां वेडीव्युक्तमिति गम्यते।यथा श्चन स्षेचज्ञविशोषण- 
कखभावतया तद प्रथरकिंसद्धे: तत्सामानाधिकरण्येनेव निर्देश्यं, तथा स्षेचं क्षेचनज्ञं च मद्धि. 
पणतेकखभावतया मदपृथस्सिद्धेः मत्सामानाधिकनण्येनेव निददिद्यो विद्धि ;प्रथिव्यादि- 
इ तरूपस्य श्चेजस्य क्षेचज्ञस्यच भगवच्छसीरतेकस्वरूपतया भगवदात्मकत्वं श्रुतयो चद्- 

एतस्याञ्युद्धस्य देदव्यावर्वकपस्मिाणादि विरिष्टत्वेन प्रहणाशक्तेः। न तृतीयः, असिद्धेः। अतिरिक्ततया 

हणाथ॑मेव हि योगोपदे शः 1 तथाच यो गिनासुपम्मः । अतो यथा गह्यम।णयोरेव क्षीरनीरद्रव्ययो- 

नाधिकस्मभविन संसर्गविदेषषु क्षीरत्वेन नीरतवेनवोपरम्मः ; तद्वदत्रापि गृह्यमाणयो रेव देहात्मनो- 

मरननिधिविशेषवशेन रजस्तसोव्रद्धिहेठकम॑वरोनच भेदाग्रह देक्याध्यास इति निर्णीतदोषताददोपरूम्भ- 

शरेन विरोधो न शङ्कनीयः --इति। मोहहेवभूतरुणमयप्रकतिसननि घानेन मूढतया यथावस्थितात्माद दीने 

\; योगसंस्कृतमनोवेद्यत्वेच वक््यमाणसुदाहरति--वक््यतिचेति ॥ १ ॥ 
, १ अथेवमन्योन्यव्यावक्षकाकारवत्तया निर्दिष्टयोः क्षेचक्षेलक्ञये ददैयोरपि परमात्मन्यान्रत्तिसिद्र्थमुभ- 
वत्त तच्छेषत्वमुपदिश्य एव यथावस्थितक्षेनक्षेलज्ञज्ञानमेव मे मतमित्यमिप्रायेण प्ररासति-- “क्षेत्रजा -- 
इति शोकेन । शरीरातिरिक्तस्य बद्धावस्थस्माल् श्षेचक्ञखब्देनोपादानम् 1 सच खस्ेचापेक्षया ख- 

);मदपेक्षया शरीरमिति समानाधिकरणनिर्दे शतात्पर्यमित्याह--देवम युष्या दीति। श्षिचम' इये- 
"चनेन जालयैक्यमभिपरेतमिति दर्शयितु--स्ैक्षेचेषु वेदितृत्वे काक्ारमिद्युक्तम् । फडितमाह-- 
(त्मकं विच्धैति । अनुक्तसमुच्यार्थोऽपिश्ान्दः, अन्यथा निरर्थकत्वप्रसङ्गा दिव्यमिप्रायणाह-- 
्रज्नचापील्यपिद्ब्दादिति । कण्डोक्तं समुच्चयागतमासिप्रायिकंच संकटय्याह -यथाघ्च ्रमिति। 

. {स्य तच्छरीरेण सामानाधिकरण्ये यो हेतः, सएवालापि विद्यत इति मुख्यमेव सामानाधिकरण्यमिति 
मनायप्रथकिसिद्धिकथनम् । ननु .क्षेत्क्ञविशेषणत्वे प्रत्यक्षसिद्धत्वात्स्वीक्रियते; क्षेलक्षेत्रलयोः परमात्मानं 

 विदोषणत्वं न प्रतीयते; प्रत्युत स्वतत्रतयेव श्चेजक्ञो घटपटादयश्च म्तीयन्ते; अतो न सामानाधि- 

ष मुख्यमिति शङ्कायां विदेष्यस्मापद्यक्षस्वादश्रतवेदान्तानां विशेषणत्वाग्रहणमित्यभिप्रायेणाह-- 
गई्यादिसङ्घातरूपस्येति । प्रथिव्यादेः परमात्मानं प्रति शरीरत्ववचनादेव तत्सघातरूपस्य देवम - 

रदवििण्डस्यापि शरीरत्वमुक्तमेव;रारीरघातूनां च प्रथक्रपरमात्मदारीरत्व व्यपदिदयतं इति, ततोऽपि 

शरसुदायस्य शररित्वमुक्तं मवतीर्त्यभिप्रायेण--पूथिन्यादिसद्गातरूपस्येद्युक्तम् । जीवं; परति शचेल- 
श; नावस्थामेदनिवन्धनमनयेो््कव्ययोः परमात्मरायीरस्वमिति ज्ञापनाय -- भगवच्छरीरतेक - 
हपतयेस्युक्तम्। यथा प्रथिव्यादेः खोक शरीरत्वेनाप्रसिद्धस्यापि परमात्मशशेरत्वं श्वतिवशात्स्वीकायम्, 
11 7 

तानेन विषयीकरोति विभागशः, तं वेदितारं माडः कथयन्त शक्षेज्ञः'इति । “ईतिः 
`: इाच्दपदाथेकः एव पूर्ववत् -क्षजक्ञः इव्यवम् {)के तद्विदः तौ जवे 

ल 

न्ति विजानन्ति ते तद्धिदः॥९॥ “ 



६८६ श्रीमद्धमवद्वीतायां [छो- २. 

रान्ति *ष्यःपृिव्यां तिष्ठ पृथिव्या अन्तरो यं परथिवी नवेद यस्य थिवी शारीरं यःपृथि 

वीमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यसतः'इस्यारभ्य † 'यओत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तराय 

मात्मा नवेद यस्यात्मा हशर य आव्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तयाम्यश्चतः इलया 

दयाः इदमेवान्तर्यामितया सर्वक्षे्रज्ञानामात्मत्वेनावस्थानं भगवतस्ततसामानापचकरण्यन् 

व्यपदेदाहेतुः1‡"अहमात्मागुडाकेशसवमूता श धस्थितः” २ नतद्{ल्ततरिना यत्स्यान्मया भूः 

चराचरम्^ “विष्टभ्याहमिदं रत्स्नमकांनाखता जगत् इत पुरस्तादुपरिष्टाचचाभिधार 

मध्ये सामानाधिकरण्यन व्यपदिशति 'आदिलयानामहं विष्णुः 'इत्यादिना।यदिषदं क्षे 

अज्ञयोर्विवेकविषयं तयोर्मदात्मक्रत्वविषयंच ज्ञानसुक्त, तदेव पादे य ज्ञानामेति मम मत 

केचिदाहुः--'श्चेघज्ञ चापि मां चेद्धि" इति सामानाधकरण्यनेकत्वमवगस्यताततच्चश्वं 

स्यैव सतो ऽङ्नात्सेत्रज्ञत्वमिव भवतीदयस्युपणन्तव्यम्। तन्निदच्यथश्चःयमक्रत्व पिद शः 

तातथा खश्च प्रति शरीरिणो ऽपि जीवस्येति भावः।एवं खरूपमेदेऽन्तयोमित्वे च सिद्धे शतिर सामः 

नाधिकरण्यन्यपदेशास्तन्निबन्धनः ;तदुपव इणेचास्यां स्मृतो स्म्यन्तरच। अरसमिश्च विभू्यध्ययेऽन्तयामिं 

पुरस्तादर्प्िचासिधाय मध्य सामानाधिकरण्यनिदे शादात्मखेनावसखानमेव सामानाधिकरण्ये हेठरि 

श्युपवहणं कृते भवति । तत्समानतयाऽस्मि्पि सामानाधिकरण्ये स एवाय इत्याभप्राचणाहं द्द 

वेति । उत्तरा व्याख्याति--यदिद मिति । प्रस्त॒त्तविविक्ताकारावारष्टया रव हि ्षेलक्षेचज्ञयोरिद' 

मर्खः. तप्तायः पिण्डादि वदरीकाकारज्ञानस्य पश्वादि साधारणत्वात्तस्य चाले प्ररोसानुपपत्तरित्यभिश्र 

विकेकविषयत्वोपादानम् । नहि ज्ञानस्य ज्ञानत्वमात्रं विधेये, पुनसक्त्यादि प्रसङ्गात् ; नचान्येष। जपे 

ज्ञानत्वनिेधे तात्प्य,व्याघातात्; नच ज्ञानमित्यनूच्य मतत्वमाजमनत्र विधीयते,चानशब्दाढ़ृत्तिनेरथरभैरः 

अतो व ज्ञानस्यैव ज्ञानमिति विधाने परिमाह्यत्वाथप्रशंसापरमित्यमिप्राचणाहं -- तद् वापाद्य स्वि 

भिति । मम मतमिति-सर्वभूतयुद्दो मम सवश स्त्रार्थोपयोगितया सवहितत्वेनेद मेवापाद्यतय् 

मतमिति भावः । एवमस्य शोकस्य श्रुतिस्मृत्यन्तरपूर्वापरसंगतमथमभि धाय कुदृष्टि दूषायेतुमनु 

षते- केचिदिःत्याद्िना 1 कचिदिति निरूपक्राभासत्वमभिग्रेतम् । बहुवचनेन ज्ञगद्यामोहनम 

तद्भन्थकारकुमतिपरंपरा्रोतनम् । सखामानाधिकरण्यनकत्वमवगस्यतदाति `भच्त््त्तिनामत्ता 

शन्दानामेकस्मिन्नय इत्तिस्सामाना धिकरण्यम् इतिहि तछ्छक्षणामेति भावः । सवेचत्वाकचत्वादिविरः 

चर्मवतोरेकत्व कथमवगन्तु शक्यमिल्यताह--तत््ति । वृतस्य हानायोंगात्तद ाप्रस्यत्यथः। एवका, 

विसेधशङ्का्योतनम्। ससारस्योपाधिकत्वेन सवभ्युपगतत्ास्खतः क्षेलज्ञत्वाभा३ऽपि दोषवराात्तत्सः 

इत्यभिप्रायेण --अज्ञानादेव्युक्तम् । ननु दाषवशाद।च विरुद्ध न संभवति; नहि दोषेण तेजससित 

रत्कपादन स्भवति; नच शिततिजलादिसमवधाने सिखाशकरस्याङ्कंतरम्भक्त्वामेत्यलाह---श्छत्रक्चर 

मिवेति ! विरुद्धाकारस्धावो ह्यसंभावितः; तदायोपस्तु रज्डसपादि वदुपपद्ग इति भावः । अभ्युप 

ठ्यमिति--गत्यन्तराददीनादिति भावः । यदि परमाथतस्संसारित्वं नास्ति; कथं संसारनिराकरणायं 

देशादि क्रियते१ नदि परमार्थतो व्याध्यभावे तन्निरासाय चिक्रित्सोपपयेते्लाह -- तनिचु्यथर्दा 

छ्े््त्वभ्रमनि च्य इति यावत् । नह्ययमेक्योपदेशो इष्टिविष्यादि्विवान्यशचषतया भावि; अ 

। इनार्थदति भवद्धिरप्यम्युपेतमित्यमिप्रयिण--अयमिल्धुक्तम्। चन्द्रभद भ्रमनिचपैकः "व ष्द 
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ई हारीरं “ देवो ऽदं, मदष्योऽदहं, स्थुलाऽहं, कदोऽदम् ` इत्यात्मना मो- 
- सामानाधिकररप्येन प्रतीयमानं भोक्तु यत्मनो ऽथौन्तरभूतस्य भोगक्चेजभि- 
-याथात्म्यविद्धिरभि धीयते । एतत् अवयवशस्सङ्खातरूपेण च ` इदमह वे- 

यो वेत्ति, तं वेद्यभरुतादस्माद्धेदि तृत्वेना यौन्तरभुतं, स्सेचज्ञ इति तद्धिदः-आत्म- 

क्स्विनेवोपकषिसक्रमेण स्तमारम्भपरक्रतिद्वयनिर्दै शक्रमेणचाप्ष्टोऽप्यवसरे प्रासे खयमेव परिशोध- 
नुवाच --^इद शरीरम्" इति। भ्रान्तिरूपलोकोपरम्भप्रकारनिदेशपर इदं शब्द इत्यभिप्रयिण 
णद्युक्तिः । देवो ऽह मनुष्योऽहम्? इत्यनन्तजात्तिभिदोपरक्षणम्; `स्थूलोऽहं कचो ऽ- 

णभेदोपलक्षणम् । एव जातिगुणोदाहरण “गच्छासि इत्यादि क्रियाविशेषोपलक्षणार्थम्। 

गृत्वं हि प्रायो देहात्मश्रममूलमित्यभिप्रयिण--आत्मना मोकस्युक्तम् { (श्ष्रमित्य- 

„नेनैव भोग्यत्व प्रतीतम् । ततश्च केदाराद्रेवदत्त इव प्रतिसम्बन्धित्वेनाथौक्षिसो भोक्ता 
गथांन्तरभूतस्सिद्ध इत्याह---मोकतुरात्मनो ऽथौन्तरभ्रुतस्येति । मोगस्योत्पत्तिसखा- ` 
चोयुक्तिरिव्याह- भोगकर मिति। क्षतल्लाणक्चयकरणा दयप्रसिद्धङ्किष्टर्थमरहणात्क्षेचवत्क - 

-ेस्थानत्वग्रहणमेवोचितमिति मावःौˆअभिधीयतेइत्यनेनाकाङ्खितो चितकर्चभ्याहारः 
“भयविह्धिरिति । यद्वा 'तदिदःः इति पदमल्लापि विपरिणामेन 0 तया “तदि 

"व्यम् त्रैपरिणतेच तस्मिन् तच्छन्दः प्रक्ृतक्षे्रपर इत्यभिपायः। ध्दतयो वेत्ति" इत्य- 

-रेकस्स्फुरीक्रियत स भिमः 
. :प्र इति प्रत्यक्त्वपराक्तवाभ्यामेव तावद्धेदः प्रतीयते, रहादिवदेव। नच "देवोऽहं "मनुं 

'"सामानाधिकरण्यव्यपदे शेव भूतदे हात्मद्ुद्या सा प्रतीतिः भ्रान्तिरिति युक्तम् › तवैव ̀ 
२, त् । बरूवता हि दुर्बरं बाध्येत । उपपत्तिशाख्रेच प्राक्मपञ्चिते, बरु व्यतिरेकषुद्धेः, ` 
भयमपि प्रतिक्रूखमिति। प्रागुक्तां प्रयिकसमुदायादिविकस्पानुपपत्तिमस्मित्य--अवर्यवं- 

गत्छणचेत्युक्तम् । ; अवयचदा इति---"मम मूर्धा, मम हस्तः “इत्यादिर्पेणावेवकेभ्यों - 
उ पन्नतया प्रतीर्य नठु ‹ अहे मूर्धा ` इत्यादिर्पेणति भावः 

्यीथिव हि सङ्घातेऽपि भेदधीरिति भावः। (यतयो वेन्ञि"इत्यनेनामिप्रेतम् उपलम्भक 
इमदवेद्यभरूतादिपि । (तद्विदः* इत्य सामान्यज्ञानमालस्य निणयानुपयुक्तत्वात-- आः 
1 £ 

एल ऋका सब्ैकाथकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य मोगापवगौ थकरैव्य- 
योःधाकारेण संहन्यते । सोऽय संघातः इद् रारीरम् । तदेतत् भगवान् 

नदा नमः। ३. पूर्वोक्तज्ञानज्ञेयश्च पुरुषान् पिण्डीर्त्य विविच्य दायस्य 
॥ ९॥२५३॥ 

नस्वेनाध्यायप्रतिपाद्यं ददायति--पूर्वाक्तेति। पूवेमाषष्ठसमातेर्यत् ज्ञान चानमघनसुक्तम् 

भः षड्भिज्ञेय बद्यस्रूपसुक्तम्, यदपि *भूमिरापःइत्यादिना क्षेलस्कम् + यंच नवे 
-ना पु्षभेद उक्तः, तत्सर्वमनेनाध्यायेन ददीयति मग्नम् 1 किम१ पिष्डवरृत्य 

1 । गाणोऽल क्त्वाप्रत्ययः 1 पिण्डीकरणोर्थमित्यथ---“ समिन -पूतिपेतति- 



&८७ श्रीमद गवद्भीतायां 

रायाथास्म्यविदःः, पाहः! यद्यपि देहव्यतिरिक्तघटादयय्थीयुसन्धान्वेखायां "देः 

खुष्योऽदं, घयादिकं जानामिः इति देहं सामाना्िकरण्येन ज्ञातार मात्मानम 

तथापि देहायुभव्वेखायां देहमपि घरादेकामिच “इदमहं वेज्धि इति वेद्यतयः 

चुभवतीति बेदितुरात्मनो वेद्यतया श रीरमपि घटादिवद् थान्तरभरूतम् ; तथा 

व वेद्यभूताच्छरीरादपि वेदिता श्चेच्रज्ञोऽथान्तरमूतः 1 सामानाध्रिकरण्यन 

वस्तुतदशारीरस्य गोत्वादिवदत्मविश्चेषणतेकस्भावतया तदप थाक्रिसद्ध रुपप+ 

वेदितुरसाध्ारणाकारस्य चश्चुरादिकरणािषयत्वाद्योगसस्क् तमनाविषयत्व [र 

_.______-~---~--~-~~~- ~~ --- --------- ~~~ --~ - --- ~~ -----~-~--~------ -- - -------- 

वाक्षत्मयाथात्म्यविद् इत्युक्तम् । ननु ज्ञाता तावदात्मेति सिद्धम्; सच जानामीति प्रतीति 

प्रती विर्घीत्रत्वमिव देदहात्मकत्वमपि 'देवोऽहम्' इत्यादिस्येण युगपद हवति; प्रत्यक्षतिद्धस्य : 

दमद्धेम वा देहातिरिक्तत्वसाधने धसि्राहकप्रमाणविरोध इति शङ्काभिप्रयिणाह--यद्यपी 0 

वुदेदखमानाधिकरणतयेव प्रती तिस्स्यात्+ तदैवं शक्यतापि; नच त्दस्ति,देहस्मेव ५१ 

खयं व्यधिकरणतयेच प्रतीतिसिद्धेः ; नच धर्मिग्राहकसिद्धस्खर्वो ऽप्याकारो नारोपित १ § 

बुद्रदमुक्ताफलचधकमुकुरादिसमानपरिमाणन्यिव अदनश्चचहिमकरमातण्डमण्डलानि स । 

युक्तया खाञ्ञेणच अतिष्रथुपरिमाणतया ख्ाप्यन्ते ; तद्रदतापव्यमिप्रायगाह--ते थाप ¦ 

्मिकहकविरो धरदितश्चत्युपपत्तिसमानाभव्यतिरेकप्रतययसिद्धं देहात्मनोः परस्परभंदं सा 

इति वेदितुरित्यादिना । इतिर्तो । ननु यद्रतो भिद्यते, न तत्तस्समानाधित 

तीयते : यथा घटेन पटः ; समानाधिकरणश्च मृद्धयादिवदेदो ज्ञाता प्रतीयत इति ट 

माराङ्च्षह-सामानाधकरण्यनाति । ,--यनमनिथाय् न तावत्सामानाधिकरण्यर 

जाहतिःुणादिष्वभावात् ; नच तानि न सन्तीति सौगती गतिः; अवराधितम्रत्ययवर्न द 

म्यामिका्थग्रहणादिभिश्च ध्मधर्मिमेदसमथनात् ,नचाल् मेदामेदः, व्याघ्रातादप्रसङ्गात् 

जाकति्ुमक्रियादिष्वघ्थक्सिदधेरेव सैवन्धविशेषात्सामानाधिकरण्ये,तद्वद त्रापीति सवौ नुत्त : 

न्ययैवान्यथापि वोपपन्न मेदसाघने सामानाधिकरण्यम्--इति। वटेषणतकस्रभाततयेट 

विवरणम् 1 ननु जातिगुणादिवदिह धर्मघर्भिभावस्सामानाधिकरण्यद शायां न प्रतीयते; य 

गच्छति इत्यादिषु गोत्वञ्ुङ्कप्वादि विरिष्ट इति बुद्धिः,न तथाल धाः ३ "दवा ऽह; मनुष्या 

'्देवत्वविरिष्टो दहं ,मनुष्यत्वविरिष्टो ऽहम्*इति प्रतीतिः ;नवु“देवद्यरीरविदिष्टो ऽहं, मनुष्य 

इहम्'इति। अतो घट इत्यत्र घटत्वविरिष्टपिण्डमालप्रतीतिवत्, दे वोऽहं मनुष्यो ऽहम् "इत्य 

जातिविरिष्टपिण्डमाजप्रतीतेरदेदस्य किन्विति विरोषणत्वादशनान्नाप्रथक्सिद्धिनिबन्धन टे 

चिकरण्यमित्यजाह--तच् वेदि तुरि ति । ज्ानत्वानिव्यत्वसुक्ष्मत्वादिरजासाधारणाकारः । 

- किं बाह्यकरणेदेहमाचपरतीतिरिंह विवक्षिता १ उत मनोमात्रेण १ अथवा परि्यद्धेन 

चक्षुरादीनामात्मग्रहणशक्त्यमावेन येग्यानुपलम्भाभावात् । न द्वितीयः+ मनस आत्म 

न
 

~ 

सधवा -- दुम्" इति। खवेनाम्ना उक्त विशिनष्टि (शरीरम् इति हे को 

णात्, स्तयाक् क्षेरप्पमत्, सजवच्च आस्मिन् 1 नतेः क्षेजम् इति । 
1 । छ च्यम् अभिधीयते कथ्यते ]पतत् रारीरं श्छन्न २ 
ऊना स.विषयीकरोति \.खाभाविकेनःभोपदेर्ि 

॥1 



च्छो. २] चयोददहयो ऽध्यायः. ८७ 

रा॥अनेन चाप्ततमभगवदु पदेोन ^रज्जरेषा न सपैःइत्यासोपदेोन सपैत्वश्रमनिवरत्तिव- 
त्क्ज्ञत्वभ्रमो नेवतते इति। ते प्र्टन्याः-अयमुपदेष्ठा भगवान् वासुदेवः परमेश्वरः किमा- 
त्मयाथात्म्यसाक्चात्कारण निचृत्ताज्ञानः१ उत न!इतिनिड़त्ताज्ञानश्चेत्-निर्विरोषचिन्मान्रे- 
कस्वरूप आत्मन्यतद्रूपाध्यासासम्भावनया कोन्तेयादिमेददश्छनं तान् परत्यु पदेदादिव्या- 
पाराश्च न संभवान्ति। अथात्मसाक्चात्कारामावादनिवुत्ताज्ञानः, न तद्यीज्ञत्वादेवात्मज्ञानोप - 

ताक्योपदेशत्रदिति मावः! अवराधितत्परतयक्षतो मेदे इटं प्रतीयमाने कथं तदुपजीवकेन संमवदभिप्रा- 
यान्तरेण परोक्षेणोपदेरोन बाध इत्यलाह --अनेन चेति । सामान्यवेषेणो पजीवकत्वे न बाधकरत्वविरोधि 
अन्यथा मेदानुमानेन ज्वाटेक्यवाधायोगात् ; अतएव परोक्षत्वमपि न दोर्बल्यप्रयोजकम् । निरदोषत्व- 
मेवहि प्राबल्यनिदानम् । वाक्यस्य च दोषा वक्तु श्रमविप्रलम्मप्रमादाशक्तयः। अत्रच वक्तुर्वासुदेवस्मा- 
ततमत्वेन विप्ररुम्भगन्धाभावः ; भगवच्वेन श्रमप्रमादादक्तीनामसंमवः ; अतस्तदुपदेरोन क्षेचररत्वभर- 

मस्य प्रत्यक्षस्यापि वाध उपपद्यत इति मावः । एवमनुभाष्रितं दूष्यितुमुपक्रमते- ते प्रष्टव्याइति । 
सर्वज्स्येश्वरस्येव सतो ऽज्ञानात्क्षेतरज्ञत्वभ्रमो भवतिः सएवचेश्वरः क्षेबज्ञायोपदिशतीति व्याकुख्भाकणिः 
किममिप्रेतमित्याशयपरिशो धनेन दूषणं वक्तव्यमिति भावः । अयमिति--' नैव्वेवाहं जातु नासं नत्व 
नेमे जनाधिपाः? इत्युपक्रमे भेदेनैव स्वात्मानस॒पदि शन् परस्ताच्च क्षराश्चरपुरुषवैलक्षण्यमेव स्वात्मनो ऽ>- 
मिघास्यन्निष्कृष्टव्यवहारेषु जीवानां परागथभूत इति भावः । उपदे े ति--यद्यसावप्यज्ञः, तदार्जुनव- 
दस्यापि शिष्यत्वमेवोचित, नतूपदेषटत्वमिति मावः । भगवानिति-- पराज्ञाननिदृत्यर्थमेव ह्ययमुपदि - 
खाति, सखस्य तच्वन्ञत्वादित्यभिप्रायः। वादेव इव्यत्रान्त्यामित्तादि विवक्षायां ^तव॑तासो समस्तच वस- 
त्यत्र इति मेद् एव व्यक्त इति भावः । वसुदे वतनयत्वाविवक्षायां तु स एव ह्यववीर्णः । ‹सर्व॑छो- 

कमहेश्वरम्'“बिभर््यव्यय ईश्वरः'यस्मास्क्षरमतीतो ऽहम्'इत्यादिषु सात्मानम् ईश्वरत्वेनेव मन्यमानो जवि - 
म्यस्सवैप्रकारवैकक्षण्यमुपदि शतीव्यमिप्रयिण परमेश्वरशब्दः । ईश्वरस्य श्रमहे तुभूतमज्ञान न कदाचिद - 
प्यस्तीति तेर्वक्तै न शक्यं, तथारुतीदितव्वप्रतिभासाभावादीश्वरत्वस्यैवासिद्धिपसङ्गात्, अज्ञानमन्तरेणच 

मिथ्यामूतमेद प्रतिमासायोगात्,परबुद्धीवषयत्वोक्छेखरूपस्यतु मिथ्याथंप्रतिमासस्य परसद्धावसापिश्चत्वात्, 
तस्यच तैरनभ्युपगमात् ; अत ईश्वरस्यापि पूर्वमन्ञानमस्ि ; तच्च पश्चाज्जञाननिव्त्यमित्यम्युपगन्तव्यम् । 
तचोपदेशद शायां भवदभिमतदहेतविरोषेण नित्त नवेत्यमि्रायेण विकस्पयति--किमित्यादिना। प्रथमं 
शिरो दूषाधेतुमनुवद ति--निच्चत्ताज्ञानश्चेति निर्विद्य षेव्यादि--कारणामावात्कार्यांभाव इति भावः! 
अभ्युपगताधिष्ठानविदोषस्रभावादेवाभ्यासो न सभवतिः किंपुनर्दोषस्यापि निड्त्तावित्यभिपायेण निर्बि- 
शोषनचिन्मातत्वोपादानम्। तथाहि-सविरेषरे वस्तनि स तिरोहिते तद्धिर | 

राष्यासः"; ज्ञाताच कवििदर्थमन्यथा मन्येत ; नतु जत्िमाचम् । कोन्तयोदीः 
तधार्तगष्टादिग्रहणम् । उप्देदादयीत्यादिरब्देन सारथ्यादेरपि संग्रहः । द्वितीये रिरोऽनुभाषते--अ> 
थेति । निवतंकसाष्चत्काररहितत्वादिति भावः। नतर्हौति- नदीन्दरियखिङ्गखब्दादिवदजत्वेऽपि प“ 

पभ्र-फा॥ १. गी. २१२} | ४ गी. १५-१७॥ 
२ वि-पु. १-२-१२ इन गी. ५-२९॥ ५. गी. १५-१८ ॥ 

सपरडच्यते- श्चेचक्ञं यथोक्तरष्चणं चापि मां परमेश्वरम्.असंसारिणं विद्धि जाः 
स्ेत्ेषु यः प्षिजज्ञः ब्रह्यादिस्तम्बपयैन्तानेकक्षेजोपाधिंघ्रविभक्तः, त _निरस्तर 
मद सेदादिशब्द्पेस्ययागोचरं विद्दि इतिः वनि 



६८८ श्रीमद्धगवद्वीतायां (छो. २. 

रा॥देशसंभवः\*'उपदेक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद दिनः"इति ध्यक्तम्।अत पवमादिवादा 

अनाकलितश्चुतिस्म्रतीतिदहासपुराणन्यायखवाग्वियोधरज्ञानिभिजगन्मांहनाय भरचाततता 

ता्लानजनकल्व सभवति,उपदेशवाक्यप्रयोगस्य ज्ञान धूवकत्वावश्यं मावात्.अप्रामतोपदे शे ऽनासत्वप्रस 

ङ्गादिति भावः | तच्वसाक्षाव्कारवतएवाध्यास्मोपदेषटत्वे तस्येवोक्तं दरायति--उपरदेक्ष्यन्ताति । एव 

शङ्करपक्षोक्तं दोप्र भास्करादि पक्षे ऽप्यतिदिशति--अत इति । शकरमते भदश्चुतयस्सगुणश्ुतयी - 

ऽन्तर्यामिश्चतयः प्रकृति पुरुषनिव्यत्वश्रुतयस्तथाविधाश्च स्प्रत्यादयो विरुद्धा एव ; अभदश्ुतयादयश्च 

मुख्याथपरित्यागेन निर्विंेषलक्षकतया तेरेवाभ्युपगमात् सुख्याथप्रतिपाद काकारेण विरुद्धाः । विषय- 

व्यवस्थादिभिर्विरोधपरिहरे सभवति ब्राध्यवाघकभावाद्यभ्युपगसान्नयायविरोधः । स्ववचनविये धस्तु 

ब्रह्म चिर्विरेषम्,एवत्वादित्यत्र हेतसाध्यधर्मान्वयावर्यंभावात् 'अनुभूतिरतेदया"इत्यतरानु मूतिशन्द बोध्य - 

त्वादेरवद्यामभ्युपगन्तव्यत्वात्। पं शरद्य न शब्दप्रतिपाय्म्' इत्यादिष्वपि भाव्यम्। भास्कसक्षेतु मे 

दगोचरशरुत्यादिमिस्तत्पतिपक्षममेदमसहमानं्विरो धो वक्तव्यः । अचितोऽपि ब्रह्मखरूपंक्याम्युपगमात् 

निर्विकारत्वप्रतिपादकर्वियेधः । ब्रह्मणएवोपदहितस्य जीवत्वा न्नेदाघश्चुतिविरोधः । अभेद्तया.ऽपि 

प्रायो न मुख्याः । जीवेश्वरसामानाधिकरण्ये “धयाकाशो महाकाशः इतिवनिर्दिश्यमानवेषेणेर्कथा - 

मद्धि: ¡ पवमेवाचिदीश्वरयोरपि न सामानाधिकरण्यख्वारस्यम् । सवंश्ञत्वादि गुणगणविरिष्टस्य बद्य- 
नस्सर्वतादात्म्ये सर्वदुःखप्रतिसन्धानप्रसङ्घान्निरववश्रव्यादि विरोधप्रशमनामावेन न्यायविरोधः ! याद- 

वप्रकाशपक्चतु खतएव भमिन्नामिन्नसवजोवत्वाभ्युपगमो ऽतिशयितः। सवां नुडृत्तसन्मात्रस्य ब्रह्मत्वाभ्युप- 

गमात् अदश्यत्वादिश्रुतिविरोघश्च । सत्ताया घटादि धमत्वन प्रतीयमानत्वात् ब्रह्मणो जातिरूपत्वप्रसङ्ग 

इत्यादयो दोषा द्रष्टव्याः । अनयोस्सवचनविरोधस्व॒सततमङ्गीवादिनामिव मेदामेदाम्युपगमात्तन्मूर- 

प्र-पा॥ * गौ. ४-३४॥ 

दाश्वरया थात्म्यव्यततिरेकेण न ज्ञानगोचरम् ॐन्यत् अवदिषटम अस्ति, तस्मात् श्चेज- 
क्े्रक्षयोः जेयभूतयोः यत् ज्ञानं. श्चेञक्षेज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियेत, तत् ज्ञानं 
सम्यक् ज्ञानम् इति मतम् असिप्रायः मम इश्वरस्य चिष्णोः ॥ 

नयु सर्वक्षेत्रेषु प्क पवर ईश्वरः न अन्यः तद्धथतिरिक्तः मोक्ता। ततः ईभ्वरस्य 

संसारित्वं प्रा्म्. देभ्वरञ्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभावप्रस- 
इः! तश्च उभयम् अनिष्ट, बन्धमोश्चतद्धे तुशाखरानथेक्यप्रसज्गात्, प्र्यक्चादिप्रमाणविरो- 
श्वाच्च)प्रत्यश्चेण तावत् खखटःखतद्धेतुशश्चणः,-संसारः उपरखुभ्यते ; जगदैचिञ्योपलर- 

स 

- गप्र घमः थसव्दिनिन त खंखारः अनुमीयते ।५ <वैम् पतत् अदुपपन्नम् आत्मेश्वर. 
---्व-- न स 

"कत्वे ॥. ` व 

नः ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वोपपत्तेः--"दूरमेते विप्र विषूची भव्या विषूची याचविः 
ज्ञाता ! तथा तयोः विद्याविद्ययोः फलभेदः विरुद्धः निर्दिष्ट; * शेयश्च येयञ्चः 

` विद्याविषयं श्रेयः, पेयस्तु अविद्याक्रायम् इति । तथा च व्यासः--द्वाचिमाचथ 
इरथादि, `इमो द्वावेव पन्थानो इव्यादिच । इह च दवे निष्ठे उरते । अविद्याच 
ह हातव्या इति श्रुतिस्खतिन्यायेभ्यः अवगम्यते ! श्रुतयः तावत्- इह चे 
`छष्य्छ्ि न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः (तमेवं विद्धानसखत इह॒ भवतिं । 

खिम्रनि कुत्चनुः । अविदुषस्तु-- “अ तस्य 



शो. २.] ्रयोदशयो ऽध्यायः. ६८९. 

राहत्यनादर णियाः 1 अत्रेदं तत्वम् यचिद्धस्तुनधिद्स्तुनः परस्य ब्रह्मणो भोग्यत्वेन ्पेक्त्- 
त्वेन, चेरिवृत्वेन च ख र्पविचकंमाडुः काश्चन श्रुतयः-+“अस्मान्मायी सखजते केभ्वमेतन्त - 

तानिदोंषत्वसदोषत्वसामानाधिकरण्याच व्यक्तः---जगन्मोहनाय प्रवर्तिताइति न तेषाममिभावेः 
णोच्यते,'अज्ञानिभिःः इत्युक्तत्वात्;जपितु तेषामज्ञानां वादो दवाजगन्मोहनाय जात इत्युच्यते । ननु 

युष्मत्पक्षेऽपि श्वतिविरो धादिदूषण समानम् । तथाहि यदि जगद्ह्यणोरघ्यन्तभेद एवाभ्युपगतः, तां 
^ तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत ` इति कारणस्यव ब्रह्मणः कार्यनामरूपभाक्त्वश्वुतिवियोधः ; एकविज्ञानेन 

सर्वविखानप्रतिज्ञावियोधः ; नहि घटज्ञानेन ततो ऽव्यन्तमिन्नस्य परस्य ज्ञातत्वं संभवति : अव्यन्तमि- 

न्यो्जगद्रहयणोस्सामानाधिक्ररण्यच न सभवति, घटपय्वदेव, लश्चषणया निर्वाहश्चेत्परपश्चे कः प्रद्वेषः १ 

जद्मोपादानत्वञख जगतो न सिध्यति, मरद्ध टादिवजगट्नद्यणेरेकद्रव्यत्वानम्युपगमात् ; अन्यथा सत्कार्य- 

वादविरोधात्; यदिभिननैरेव प्रकरतिपुच्छेश्वेरजगदारम्भः. ते सिमिकीमूताः कार्यमारभन्ते 2 उत षू- 
यगवस्थिता एव १ पूर्वैर परस्परस भावसंकरः परपश्चवत्प्रसक्तः; उत्तरत्रापि किंध्रथकार्यकराणि १ उत 
न १; प्रथक्तार्यकरत्वे सर्व॑स्य ब्रह्मकारणत्वमभ्युपगतं पायते ; एककार्यकरत्वे कार्यावस्थायां सखभावस- 

करस्तद वस्थः;यदि च बह्म स्वरूपतो निर्विकार, तदा तस्य कार्यात्मकत्ववादि नीमिश्श्ुतिमिर्धिरोषः$अथ 
सविकारत्वाभ्युपगमः, तदा परपक्षप्रसक्तनिधिकारश्चुतिविरोधस्तद वस्यः भ्यदिच सर्वदा सर्वज्त्वाददिगुणग- 
णचि दिष्टमेव बह्म, तदा निरुणश्ुतिभिः कानमाच्श्चुतिभिश्च व्याघातः;स्वंदा मेदश्च यद्यभ्युपगतः, तदा 
भेदनिषेधक्रश्ुतिविरे धघः;न्यायविरोघश्च, विधिनिषरेधयोरथस्रमावरन्धेन पोवापयणापच्छेदवद्वाध्यवाधक- 

भावस्यानभ्युपगमात्) स्ववचनविरो घश्च, सवात्मिकं ब्रह्म सवेविलश्चणञ्चत्यभ्युपगमातु,1 अतो दोषसाम्बे 
कस्य मते तत्वमिति चोद्यमभिप्रायानभिज्ञेः परेः शधावराहकठ्हन्यायेन प्रवर्तितं पररिद्यतय समीचीनशारी- 

रकन्यायानुगरहीतसवेवेदान्तसाराथप्रतिपादनपरतामस्य शास्रस्य स्थापयितुमाई-८-अनेद् तत्वमिति । 

अचर शुततिस्मृतीतिहासाद्यविष्द्धार्थगवेषणायामिवत्यथः ; श्रुत्यादिष्विति वा] इदं यथाप्रमाण वक्ष्यमाणम्; 

नतु राङ्कराद्युक्तमिव्य्थः । त्वं प्रामाणिकमित्यथः 1 रङ्कितान् दोषान् परिहरिष्यन् सखपश्चं ताव- 
स्पममाणतस्स्थापयति-- अकचिद्धस्लुन इत्यादिना सत्यमभवदेत्यन्तेन । भोग्यत्वादिकं यथाक्रमम् । 
भोग्यत्वेन भोक्तृत्वेन चे्चेवत्वेनचेति-- भेद कधर्मान्तराणाम् उपादास्यमानश्चुतिसिद्धानाम् उप- 
खक्षणम् । अनक्तसमुच्या यैन चकारेणवा तत्सङ्गहः । खरूपविवेक--खर्पाणां भिन्नत्वमित्यथः । 
विवेकशब्दो श्रमनिराकरणव्योतना्थः । नहि मेदवादिनीनां श्रुतीनां श्रुतित सर्प॑मरतिरित्यभिप्रायिण-- 
काश्चन श्रुनय इत्युक्तम् । बहुवचनेन भूयसान्यायो ऽप्यविखुदध इति ज्ञापितम् 1 मेदश्चुत्यविरोधेन 
सामानाधिकरण्यष्त्यथं स्थापय प्रथमे मेदश्रल्युपादानम् | अस्मादित्यनेन साश्चाद्धिकाराश्चयत्वमचि- 

प्र-पा॥*खे.४-९॥ | १. ज. ३-४-७ ॥ 

दो्रभयं भवतिः 'अविद्यायामन्तरे वतैमानाः?"ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवतिः “अन्योऽसावन्यो ऽ- 
हमस्मीति न स वेद् यथा पल्युरेव स देवानाम् ; आत्मवित् यः “स इदं सवे मवति ; 
“यदा चर्मवत्, इत्याद्याः सहस्रशः । स्खुनयश्च--"अज्ञानेनातं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति 
जन्तवः इहैव तैर्जितस्सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः "सखम पश्यन् हि सर्वच" इत्यादयाः। 
न्यायतश्च--'सपौन् कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मयुष्याः परिवजेयन्ति। अश्लानतस्तव 
पतन्ति केचित् ज्ञने फं पद्य यथा विशिम् तथा च-- देहादिषु आत्मबुद्धिः आविद्धान 
रामद्धेषादि प्रयुक्तः धमोधमोयुष्ठानङत् “जायते स्यतं =› इति अवगस्यते, देदादिन्बति- 

87 



६९० आमद्धगवद्वी तावां [श्छो. २. 

रारस्मि्यान्यो मायया सन्निर्डः'*“मायां तु प्रकृति षिचान्मायिनं तु महेश्वरम्'† क्रं भ्र- 
धानमस्ताश्चरं हरः क्षरात्मानावीशते देव पकः*;"अश्यताक्षरं दरः *इति मोक्ता निर्दिदयतेः 
प्रधानम् आत्मनो भोग्यत्वेन हरतीति हरः।*“सकारणं करणाधिपाधिपो नचास्य कथ्िज- 
निता नचाधिपः°ईशपधानक्षेचकपतिरयुणेदाः" "पति विश्वस्यात्मेश्वर शाण्बतं रिवमच्युतं' 

ताोदन्यस्येति सिद्धम् । "अन्यो मायया सन्निरुद्धः*इत्यनेनोपदितस्य ब्रह्मण एव जीवत्वमित्यादिप्ररपा 

निमूदिताः । नद्यत्न मायया सन्निरो धादन्यत्वमुच्यते ; अपितु अन्यस्यैव सतो मायया सन्निरोघः › 

सननिदद्धः-स्वाभाविकसर्वजस्वनिरतिशायानन्दाद्याविर्भावरदित इत्ययः। पराभिमतो मायाश्चन्दार्थश््ुतयेव 
परतिक्चितदति दर्थयितुमाह -मा्यान्त्विति। क्षरम्*इत्यादो हरम्दस्योत्तरपदान्वयेन कुदष्ट्वनीतयो 

ननान्तरमतिदचेपार्थमाह-थश्चृताश्चरं हर इति भोक्ता निर्दिंदियत इति। ररे रूढस्य कथं मोक्च्- 
मानसाधारप्यमित्यत्ाह--पश्चानमिति। हरतीति हरः इययतावनिर्वचनम्; शेषम्थीसेद्धकथनम् । 

अयमभिप्रायः- यदि हरशन्दो देव एकः' इत्यनेनान्वीयते, तदा “अमताश्चरम्ः इत्यस्य विधेयत्व 
न स्यात्;अय 'अमृताक्चरम्'इत्यसमस्तं टस्तविभक्तिकम् उदेद्योपादेयपरमुच्येत, तदा विभक्तिलोष्डेशो 
न्युकरमेणोदेश्योपादे यनि शश्च स्यात् । नचात्र  श्र॑स्वविद्या हमत त॒ विद्या इतिवदग्रतशब्दपवो- 
देश्यपरः, क्षराश्चरशाब्दयेरेव मियःप्रतिरूपत्वात् । ऋक्षु च पादभेदेना्थन्यवस्था सेभवन्ती न परि- 

त्याज्या । वं श्वर त्वविच्याह्यमृतेत विद्या विदयाविन्रे ईरते यस्तु सो ऽन्यः" इति वाक्यान्तरदली 
चानुखता स्यात् , अन्यथा व्यवहितान्वयश्च । नच “देव एकः* इत्यत्र विेषाकाङ्कास्ि । तावता 
माहात्म्यमतिशयेन भ्यज्यते । '्चरात्मानौ * इति पुिङ्गान्तानुवाद श्च तललिङ्खनिर्दिष्टविषयतायां खरसः। 
ओन्दान्तरेणायुवादस्वु पश्चद्रये ऽपि समः । अस्मत्यक्षेतु हरशन्दस्यात्मजातिविषयत्वज्ञापनाथंतया सपयो- 
जनश्च । “अमूृताश्चरम्” इति सविशेषणनिदे शो.ऽपि तत्खभाववि्ेषज्ञापनेन साथः । एवं हरशन्द- 
स्यात्र न अवश्यभाविनि देश्वासंभवे श्वत्यन्तरखप्रकरणादिविरद्- 
रूढिपरित्यागेन यौगिकार्थपरत्वमेन्यादिन्यायेनाङ्गीकार्यम्-इति।कषित्रशेश्वरये स्सर्व्ञत्वकिंचिज्जत्वनियन्त् 

प्र-पा॥ * चवे. ४-१०॥ {; २. चे. १-१०॥ । ¶वतै-ना. १०॥ 

{ शे. ६-९॥ ६ डे. ६-१३ ॥ ¦ १. े. ५-१॥ 

को॥रिक्तात्मदरदिानः रागद्धेषादिप्रहाणात् तदपेक्ष धमौधर्म॑परचस्युपडामात् सुच्यन्ते;दति न 
केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः । तत्र एवं सति, क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्यैव सतः अवि- 
द्याकूतोपाधिभेदतः संसारित्वमिव भवति, यथा देदहाद्यात्मत्डम् आत्मनः । सर्व॑जन्तू- 
नां हि प्रसिद्धः देहादिषु अनात्मसु आत्मभावः निशितः; अविधाकृतः, यथा साणी 
पुरुषनिश्चयः । न चं एतावता पुरुषधमेः स्थाणोः भवति, स्ाणुधर्मो वा पुरुषस्य । 
तथा न चैतन्यं देहस्य, देह धर्मो वा चैतन्यस्य सुखदुःखमोहातमकत्वादिः आत्पनः न 
युक्तः ; अविद्यार् तत्वाविरोषात्, जरामरत्युवत् ॥ 

न, अतुल्यत्वात् ; इति चेत्-स्थाणुपुरूषौ क्चेयावेव सन्तो जात्रा हि अन्योन्यस्मिन् 
अभ्यस्तो अविद्यया ; देदात्मनोस्तु शेयज्ञा्ोरेव इतरेतराध्यासः ; इति न समः दष्टा- 
न्तः । अतः देहधरमैः ज्ञेयोऽपि ज्ञातुरात्मनः भवतीति चेत्-न, भचैतन्यादिपसङ्गात् । 
यदि हि शेयस्य वेदादेः क्षे्रस्य घमः खुखदुःखमोदेच्छादेषादयः क्ातुः आत्मनः भव 
न्ति, तवा ; शेयस्य क्वस्य धमौः केचित् आत्मनः भवन्ति" अविद्याष्यारोपिताः, अ. 



छो. २.] योद ऽध्यायः. ‰९१ 

रा्ञाज्ञौ दावजाकीरानीश्णोः "निरयो नित्यानां चेतनश्च तनानयिको बह्रनां यो विदधाति 
कामान्ः“भोक्ता भोग्यं भेरितारं च मत्वा““वृथगात्मानं च्ररितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तिना- 
ख्तत्वमेति"“तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वस्यनश्चन्नन्यो अभिचाकश्चीति".अजामेकां लोदितद्युङ्ख- 
कृष्णां बह परजां जनयन्ती सरूपाम् । अजोद्येको जुषमाणोनु रोते जहावयेनां युक्तमोंगाम 
जो ऽन्यः*( नौरनाद्यन्तव ती साजनिज्ी भूतभाविनी “समाने चक्षे पुरुषो निमसो ऽनीश्या 
शोचति मुह्यमानः ष्ट यदा पद्यत्यन्यमीदामस्य महिमानमिति कातश्लोकः )इत्यायाः।अ- 
धापि" अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रतिर ष्टघा। अपरेययितस्त्वन्यां प्ररूति बिद्धि मेएयम्। 
जीवभूतां" शर्वभूतानि कौन्तेय प्ररूति यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कर धदौ 
विखजाभ्यहम्।मरूति खामवष्टभ्य विसृजामि पुनःपुनःभूतग्राममिम ऊत्लमवशं प्रते 
छात्"“भयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हे तुनानेन कोन्तेय जगद्धि परि वतेते" 

ति पुरुषश्चेव विद्यनादी उभावपि? मम योनिर्महद्रह्य तस्मिन॒गमेन्द धाम्यहम्। सभवस्स 

ताात्वनियाभ्यत्वरूपे मेदं द्रयोरप्यजत्वंच द्विरब्देनेव सख्यया वदन्तीं रतिं ददीयति-- ज्ञाङ्ञाविति। सु- 

षुिमरणमूच्छंपरलयेषु क्ेत्रज्ञस्याव्यन्ताज्ञत्वम्; जागरस्वञ्योरपि ज्ञान कतिपयविषयम्, अज्ञानं त्वनन्तगो 
चरम् 1 ईश्वराद्छथग्भूतानामेव जीवानां निव्यत्वे ब्रहूत्वं जीवेश्वरयो तन्याश्रयत्वमीश्वरस्य चाद्वितीयत्व 

सकरूफलगप्रदत्वे च “नित्यो निलानाम् इति रत्या सिद्धम्। खराब्ददेव भेदस्य वेद्यत्ववादिर्नीं भेद- 

्ञानपूर्वकपरमात्मप्रीतिविषयत्वेन मोक्षं च प्रतिपादयन्ती श्रतिमाह--परथगिति । जीवेश्वरयोरेकशरी- 

रानुप्विष्टयोरेव कर्मफलभोक्तृत्वामोक्तरत्वरूपवेधम्य॑पर वाक्यमाह--तयोरन्य इति । तयोरन्यः 
तयोरेक इत्यथः । खाद्धत्तीति-- पुण्यफटोदाहरणमुपलक्षणाथम् । अभिचाकशीति अभितोऽ्धक 
प्रकाशते । तादराजीवनियन्त्रत्वखक्षणो ऽतिशय एव तदानीमपि सिध्यति ; न स्चानसङ्कोचादीच्युक्त 

भवति । सच्वरजस्तमोमय्याः प्रकृतेः पुरुषस्यच अजत्वं, प्रकृतेः पुरुषकमीनु रूपपरिणामविशेषमा- 
क्त्वेनाघ्यासप्रसङ्गराहिव्य, बद्धमुक्तव्यवस्थां, मुक्तद शायामपि प्रकृतेर्विशछछेषमात्रच ज्ञापयति--अजा- 
सिति। उक्तश्रद्युपेहणायासिन्नेव प्रतिपादित नित्य प्रकृति पुरषेश्वरभेद दशयति--अत्राप्यहङार- 

इतीति । मे भङृतिरिति व्यधिकररणनिदे शादीश्वराल्मकृतिपुरुषयोभेदस्सद्धः | “इतस्त्वन्याम्' इत्य- 
नेन प्रधानाप्पुरुषस्य मेदः सृष्टिप्रख्ययोरध्यासतननिन्रत्तिरूपत्वन्युदासाय परमात्मदारीरमूतप्रकृल्विमा- 
गविमागरूपत्वमाह--सवैभूतानीतति 7 अनिपि म्मभिकाम इवय िभिभदः सुटः । प्रषानपुख- 
षयो श्वसयचराव्यवस्थापत्तेः परमात्मभ्रममूखत्वनव्युदासाय तदधिष्ठानमूखतामाह- मयेति । जीवाना- 
मध्यासाधीनसिद्धित्वव्युदासाय प्रकृतिपुरुषयोरविरेषेणानादित्वं दरयति-- प्रकृतिं पुरुषश्चेति। प्रक- 
"तेरेव साक्षात्परिणामाश्नयत्व, ख्योपयिकप्रकृतिपुरुषससर्गं विदोषस्य परमात्मसङ्कस्पा धीनत्व, ततएव 
जगन्दष्टिम्, शवेप्रकररेण त्रयाणामन्योन्यभेदचोदादरति--मम योनिरिति । जग दपेश्चया योनित्व, 

प-पा॥ ९. खे. १-९॥ ७. मन्त्रिकोपनिषदि ॥ ८. उवे. ४-७॥ ९. गी, 

२. खे. १३; कठः. २-५-१३ ॥ ७-४८-५ ॥ १०. गी. ९-७॥ ११. गी. ९- 

३. उवे. १-५॥ ४. चे. १-६॥ १०॥ १२. गी. १३-१९॥.१३. गी. 

५. सु. ३ -१-१॥ ६. खे.४-५;ते-ना. १२-५॥ | १४-३11() कुण्ड ङ्तिगन्थःकेषु चित्को रेषुनदृरयते॥ 

च॥रामश्णाद् यस्तु न भवन्ति" इति विदहो ष्रहेतु; वक्तव्यः। "न भवन्ति" इति अस्ति अचु- 
मानम् , अविदयाभ्यारोपितत्वाव् जरामरणादिवत् इति, हेयत्वात् , उपादेयत्वाच् 



६९२ ्रमद्गवचद्रीतायां | शो. २. 

रार्व॑भूतानां ततो मवति भाग्तईति।जगद्योनिभूतं मह्य मदीय प्रकृत्याख्य भूतखस्मम- 
चिद्वस्तु यत्+तस्मिन् चेतनाख्यं गभं सयाजयामि; ततो मत्सङ्कट्परू ताद् चत्ससगाद्व 

देवादिस्थावरान्तानामविन्मिश्राणां सवभूतानां सम्भवा भचतीलयथः। (श्रुतावाप भूतसूल्म 
ह्येति निर्दि ' "तस्मदेतद्कह्य नामरूपनन् स जायतेइति। पव मोक्तभाम्यरूपणावास्थत - 

योः सवोंवस्थावस्थितये,ध्िदचितोः परमपुरुषद्यारीरतया तान्न नाम्यत्वेन तदषूथक्तास्याच 

परमपुरुषस्य चात्मत्वमाद्खुः काश्चन श्रुतयः 1 "यः प्राथेव्या तेन् षू। धव्या अन्तरा य परथतान 
वेद् यस्य परथिवी खरीरं यः पृथिवीमन्तरो य मयति!इदव्यारभ्य ‡"यञत्मनि ति्न्नात्मनो- 
ऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शासरं य आत्मानमन्तये यमर्याति स त आत्मान्तयाम्य 

ग्डतः° इति+तथा *+यः परथिघ्ामन्तरे सञ्चरन् यस्य प्रथिवी शरीर य प्राथवोन वदः इ- 
स्यारभ्य भ्यो ऽश्लरमन्तरे खञ्चरन् यस्याक्षरं शमर यमक्षरं न वेद्' यो खत्युमन्तरे सख 

रन् यस्य म्नुत्युदारीरं य ख॒ल्युने वेद् पष स्वेभूतान्तरल्मापहतपाप्मा ददव्यो देव पको 
नारायणः" अच खत्युराब्देन तमदसाब्द् वादय सृद्मावसमाचद्धस्त्वाभेधीयते,अस्यामेवोप- 

तााजगत्श्य घष्ठात्रतया सम्बन्धः; तदाह-जगद्यानाषतव । सुख्यव्रद्यणा समातं व्याधक्ररणानद या- 

द्योनित्वसामर्ध्याच ब्द्यराब्दोपचरितमाईद--परकृत्याख्यमिति । चिन्मिश्रभूतोत्पात्तिहेततया प्रकृत्या - 

धेयतयाच चिद्धं गर्भखाब्दार्थमाद--चेतनाख्यमितिं । 'दघ।(मि' इत्याघाने विवश्चितमिव्याह-- 
सयाजया्मीति 1 विस्तयो.ऽस्य खाने मविष्यति । एवं बहुषु प्रदेरेघ्ु प्रङ्ृतिपुरुषरजगत्सष्टयादि प्रति- 
पादनदद्यायां जीवाध्यासजगन्मिभ्वात्वादि सूचकं न किंचिदुद्यत इत्यसिप्रायः । एव॒ चिदचिदीश्च- 

राणां स्वरूपमेदः काणादप्रभूतिभिरभ्युपगत इति ततो विदष घटकश्रतिसिद्धं सरीयत्मभाव सामा- 
नाधिकरण्यमुख्यत्वसिद्धयर्थमाइ -- एचमिति 1 भोकर ति--एकीमावावस्यायामपि शरीरत्वे शरस्य 
तमर्रारौरम्* ७यस्य गरत्युद्शरीरम्' इत्यादिभिस्सिद्धमिति ज्ञापनाय--सर्वावस्थावखितयोरित्यु- 
क्तम् । प्रस्यश्चाद्यप्राप्तस्य जगद्रद्यणोडशरीरात्मभावस्य तच्वोपदेशततरानेकश्चतिसिद्धत्वान्न तत्पसियाग- 
इराद्धयः 1 तद नुशुणतयाच दारीरलश्षणमनुसन्धेयमिति भावः । अन्तर्यामिनाद्यणे स्वावस्थप्रकृतिपु- 

खुषयोरविदेषेण परमात्मशरीरत्वं द शयति--यः पृथिव्यामिति । इममेवा्थमीषदावागोद्रापमेदेन 
प्रातपाद् यन्ता दुबाखपानत्रदन्तयामव्राद्मणाक्तमपहतपाप्मत्वादेगुणयो गमाद्वे तीयत्व॑ नारायणत्वं च 

विरादयति--यः पृथिवीमिति । अचर गल्युशब्दस्य खानप्रमाणेन अतिसृक्ष्मद शचापन्नमूलपक्- 

तिविषयत्वमाह-- अचति । अत्र अक्षरपर्यीयादनन्तरे पर्याये इत्यः. । तेजःप्रतिद्रन्दरित- 

मोन्युदासाय -टश्मावस्यमचिद्धसत्विच्युक्तम् । अस्यामेवेत्यनेन शी्रपत्यभिन्ञान सूचितम् । 

प्र-पा॥८ ;) कण्डल्तियन्थ. कानन दबृदयते. | {व्र ५-७-२२ ॥मा-पा 
सु. १-१-९॥ 7 ब्रु. ५-७-३॥ ३ छवा. ७॥ ९. इ. ५-७-१३ ॥ 

क िकविग्यपकन्वकय षि कर मततत दप ्पसः 

द॥इत्यादि। तज प्यवं खति, कठैत्वभोक्तृत्वलक्चणः संसारः ज्ञेयसः ज्ञातरि विद्यया 
अध्यारोपितः इति न अनन ज्ञातुः किचित् दुष्यति, यथा बाकैः अध्यारोपितेन आका- 
दास्य तखमद्धिनत्वागदेना ॥ 

पव च सात, रूवक्षजेष्वापे सतः मगवतः श्चच्रज्ञस्य ईश्वरस्य सखसारित्वगन्धमाज- 
मपि नाराङ्यम् । न !दे क॑च्दपे लोकं अविद्याध्यस्तेन धमण कस्यचित् उपकारः 
अपकारोचवादख्छः॥ 



श्छो- २. चयोदसो ऽध्यायः. ६९३ 
[भेभ्य 

रानिषदि *“अभ्यक्तमक्चरे रीयते अक्र तमसि रीयते!इतिवचनात्; 1 *अन्तः प्रविष्ठदद्या- 
र्ता जनानां सकीत्मा'इतिच। पतर स्ौवस्थावसितचिदचिद्धस्तुद्ारीरतया तख कारः परम- 

पुरुष एव कायौवस्थकारणावस्यजगद्रुपणादस्ित इतीममथे ज्ञापयितुं काश्चन श्रुतयः 

ताञाव्मलश्चषणपूवक मारमल्व द शयत्तैत्तिरीयकवाक्यमाह---अन्तःप्रविषएट इति) दपनमोव्यावतेकाभ्या- 

मन्तःपवेरनियमनाभ्यां शररित्विद्धिः । उक्तभदश्चरतिघटक्श्रलयनुसारेण सामानाधिकरण्यश्रतीनाम- 

थं मुख्यमेवाह - पच सर्वावखेति । अलो मयावसपरमपुरुषप्रकाखरव्येक्यं सामानाधिकरण्यश्नतीनां 

विवक्षितमियर्थः। इमम ज्ञापयितुमिति -न पुनद्व्यन्तरस्वप्रकरणस्ववचनप्रयक्षादि विख ज्ञापधिद 

पपा॥ * सुवा. २॥ | [ यजुषि. आरण्यके. ३. प्र. ६१. अ 1॥ 

दो॥यन्त॒ उक्तं "न समः दृष्टान्तः इति, तत् असत् । कथम् {--अविद्याध्यासमा्न 

हि दष्नान्तदा्रीन्तिकयोः साधम्य विवक्षितम् । तत् न व्यमिररति 1 यत्तु ज्ञातरि 
व्यभिचरति ` इति मन्यसे तस्यापि अनैकान्तिकत्वं द दितं जरादिभिः॥ - 

॥ अविद्यावच्चात् क्चेजज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत्-न ; अवियायाः तामसत्वात्। 

तामसो षि रल्ययः-- आवरणात्मकत्वात् › अविद्य! विपरी तश्राह कः, खरायोपस्थापकः, 
अग्रह णात्मकोवा ; विवेकप्रकाशभावे तद् भावत्+तामसे च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे 

सति अग्रहणदेः अविद्या्यस्य उपदङन्धेः ॥ 

अच आदह -पएवं तर्हिं ज्ञात्धर्मः अविद्या।नःकरणे चश्चुषि तैमिरिकत्वादिदोषोप- 

रुब्धेः। यत्तु मन्यसे ज्ञातृ धमः अविदयाःतदेव च अविद्याधमवच्व क्चज्ञस्य ससारिच्वम्। 

तत्र यदुक्तम् ' हैभ्वरः एव क्षेघज्ञः, न ससख्ारी ` इत्येतत् अयुक्तमिति, ततु न; करणे 
चष्ुषि विपरीतय्रकादि दोषस्य दशनात् । न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तं वा तेमेरिः 
कत्वादिदोषः ग्रहीतुः, चश्चुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीत ब्रहीतुः अदद्नात् न ब्रही- 

तृधमैः यथा ; तथा स्वेन्नैव अश्रहणविपरीतसखयप्रल्ययाः सनिमित्ता: करणस्यैव 

कस्यचित् मवितुम् अर्हन्ति, न ज्ञातुः क्षेजज्ञस्य । -संवेद्यत्वा्च तेषां परदीपप्रकाशवत् न 

ज्ञात चर्म॑त्वम् , संवे्यत्वादेव खात्मव्यतिरिक्तसं वेद्यत्वम् , सवेकरणवियोगे च कैवल्ये 

सं वादिभिः अतिद्यादिदोषवच्वानभ्युपगमात् । आत्मनः यदि क्च्ज्ञस्य अश्चधष्णवत् 

खः धर्मैः, ततः न कदाचिदपि तेषां वियोगः स्यात् । अविक्रियस्य च व्योमवत् स्वे- 

गतस्य अमूसैस्य आत्मनः केनचित् खयोगवियोगाुपपत्तेः; किदं क्ेचक्ञस्य नित्यमेव 

(1 -* अनारित्वान्नि्यणत्वात् ` इति ईश्वरवचनाच ॥ 

^ संसारससारित्वामावे रासख्रानथक्यादि दोषः स्यादिति चेत्-न सर्वै 
अभ्युपगमात् सवैः हि अत्मवादिभिः अभ्खपगतः दोषः न एकेन परिहतन्यः मवति । 

कथम् अभ्यु गमः इति १-- मुक्तात्मनां ह सस्रारससारत्वन्यचहारामाचः सतरव आा- 

त्मवादिभिः अभ्युपगम्यते । न च तेषां शाखानथेकथादिदोषभ्रासषिः अभ्युपगता । तथा 

नः श्चे्नज्ञानाम् ईभ्वैरेकत्वे सति, शाखानथेक्यं भवतु ; अविद्यः“‰ ज्ये च अथेचत्त्वम् । 

यथा देतवादिनां सर्वषां बन्धावस्थायामेव शास्नाद्यथवत्वं, न मुक्तावस्थायाम् द- 

चम् ॥ ~ 



६९४ श्रीमद्धगवद्धीतायां (छो. २. 

राकार्याचस्थे कारणावस्थञ् जगत् स एवेत्याह्ुः“सदेव सोम्येदमय्रजासीदेकमेवाद्धितीयः 

1 न्तदेश्चत बह स्याधजायेयेति तत्तजो ऽसृजत "इत्यारभ्य -"सन्मूलास्सोम्यमास्सवाः प्रजा 

स्सदायतनास्सत्पनिषएः ` : एेतदात्म्ययिदं सच वत्सलं स आत्मा तत्वमसि श्वतकता 
--- - ----------- 

तपासिचयथः।खान्दोम्यवदे च सामःनाधकरण्य, तस्य च चतनारोऽप्यनुपवखपूवकत्व तात्तरायकं दरयति 

प्र-पा॥* दइ ६ २-५६॥ | द छा. &-८-& ॥ 

{ छा. 5-२-३\ | च्न- ६-<-७॥ 
1 1 

रोधन आत्मनः चन्धरमुक्तावस्ये प्ररमाथत एव चस्तुभूने मते दैतवादिनां सर्वेषाम्। 
अतः देयापादेयतस्साश्रनसद्धावे शाद थेवच्वं स्यात् । अद्धैतिनां पुनः, द्वैतस्य अपर- 
माथत्वात्, अविदाङूतत्वात् बन्धावस्यायाश्च आत्मनः अपरमाथैस्वे निविषयत्वात्, रा- 

खाद्यानथक्यम् इति चेन् न; आन्मनः अवस्थामेदवत्वाजुपपत्तेः । यदि तावत् आत्म- 
नः बन्धमुक्तावस्थे. युगपत् स्यातां, क्रमेण चा 1 युगपत् ताचत् विरोधात् न सम्भवतः 

स्थित्तिगती इव एकस्मिन् । कऋममःचित्वे च. निर्निभित्तत्वं, सनिमित्तत्वं वा । निनिंमि- 
तत्वे अनिर्मोश्चप्रसखङ्गः 1 सनिपमि तत्वे, स्व 7: अभावात् ›, अयरमाथेत्वप्रसङ्गः । तथा 
च खति अभ्युपगमहानिः । किख -बन्यसुक्तावसयोः पोवोपनिरू पणायां वन्धाचस्था 
पूवं भ्रकटप्या. अनादििमती अन्तवती च त्च प्रमाणविरुद्धम् । तथ्या मोक्षावस्था सा- 
दिमती अनन्ता च प्रमाणविखद्धैव अभ्युपगम्यत । न च अचस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छ- 
तः नित्यत्वम् उपपादितं दाक्म् । अथ अनित्यत्वदोषपररिष्ाराय बन्धमुक्तावस्थाभे- 
दो च परिकल्प्यते, अतः द्वैतिनामपि शास्जानर्थक्यदोषः अप्ररिदार्यं एव; इति समा 
नत्वात् न अद्धैतवादिना परिहर्तव्यः दषः ॥ 

न च दास्जानथेक्यं , यथापरसिद्धाविद्ध्पुरुषविषयत्वात् दास्तरस्य । अविदुषां 
हि फकहेत्वोः अनात्मनोः आस्मदद्येनम् , न विदुर्षा, फखहेतुभ्याम् अत्मनः अन्यत्व - 
ददने सति त्नः अहमिति अत्मदयेनाजुपप्रत्तेः । न हि अत्यन्तसमुढः उन्मत्तादिरपि 
जलखाग्न्योः छायाध्रकारायोवौ एकात्मनां परयति ; फिञ्युन विवेकी । तस्मात् न विधि- 
प्रतिषेधश्चास्तं तावत् फकर्दतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदरद्विनः भवति । न दहि द्देवदत्त.” 
त्वम् इद् कुरु ` इति कारसंमश्चित् कमणि नियुक्ते, विष्णुमिच्ः ' अहं नियुक्तः › इति 
तत्रस्थः नियोगं खण्वन्नपि प्रतिपद्यते । नियोगविषय विवेकाय्रद णात् तु उपपद्यते परति. 
पत्तिः । तथा फटदहेत्योर पिः॥ 

नड ऽ प्राकूतसखम्बन्धपेक्षया युक्तैव प्रतिपत्तिः दाखाथैविषया ; फलहेतुभ्याम् 

अन्यात्मविषयददेनेऽपि सति--इष्टफख्देतो पवर्नितः अस्मि, अनिष्टफख्देतो निवर्तित, 
अस्मीति ; यथा पितृपु्राद्ीनाम् इतरेतरात्मान्यत्वदद्यौने सत्यपि अन्योन्यनियोगपति- 
चेध्राथप्रतिपत्तिः ॥ 

न ; तिरि क्तन्मदरानपत्तिपत्तः पागेव फखदेत्वोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् 
परतिपन्ननियोग्रतिषेश्ाथा हि फलदे तुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं श्रतिपद्यते, न पूवम् । 
तस्मात् प्वेधिपरतिचधश्ाखम् अविद्वद्धिषयम् इति सिद्धम् ॥ ~) 



च्छो. २.] जयोदशो ऽध्यायः. ६९.५५ 

राइतितथा^'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति।सख तपो ऽतप्यत।स तपस्तप्त्वा इदं ख्व - 

ता॥--तथति। स तपो ऽतप्यत--आखोचनमकरोदिव्यर्थः. तपसा चीयते ब्रम" इति प्रकरणे श्वस्य 
ज्ञानमये तपः" इति व्याख्यानात् । न केवकं प्रकरणान्तरगतेर्थटकवाक्येर्भेदाभ दश्रत्यविरोधः, अपितु 

= =. 

प्र-पा॥ * तेत्ति-खप आनन्ठ-€-अनु सोऽकामयत | चेततनाचेतननामरूपनाक्र् मपतीद्यथै ; ननु बऋह्यण 
, . .ददसवरमसजत | यदिदं केच तत्सृष्ट अमतत । | एते सवापादानतया सव॑न, वरिक[रास्पदर्वं स्या- 

निरक्तंचानिरुक्तंत्र । निख्यनञ्चानिख्यनंच । ति- | दविव्यारङ्ख्यःह-- निरुकतचेव्यादि। जःतयुण फ्रेयावत्त- 

ज्ञानेचाव्वानेच । नत्यंबान्ुतच सत्यमभवत् । | या जातिगुणामिषायिन्नब्दवाच्यमचतनं - निरुक्तम् ; 

यदिदं किच । तत्सत्यमिल्या चक्षते सः - आनन्दम- | जात्तिगणाटिद्यन्यं चेतनजातम् अनिरुक्तम्;“एता भूत- 

य आत्मा, देवमनुष्यादिरूपेण.-वहुस्याम्, तद्थमाका- | मात्रा: म्र्ञामात्रास्वापिताः” इ्युक्तसीत्याऽचेतनवगौ. 

ओादिरूपेण --म्रजाययति ~ व्या्ेसमष्टिरूपचेतनाचेत- | धारमूतं चेननजातं-निल्यनम् ; आ{शरितमनेतनजात- 
नविष्रयदकस्पमक्रनेल्थैः । सतपोऽतप्यत-सः -उररमा- | न्तु-अनिकयनम् ; विज्ञानश्च-५विन्ञानच्च-अजडस्वरू- 

त्मा, चष्व्यालोचनरूप तपः कतवःनिल्यर्थः ; शतप | पञ्चेतनम्, जडश्वरूपमचेतनन्न, सत्यञ्चेतिनिरिकारत- 

आले चनेः इनिहि धालुः; सततपस्तप्स्रेति-ननु सवेद, | या सतयत चननस्व, इतरस्याचेतनस्य त्वतथात्वम्; त- 

सनैव्याप्तस्य ब्ह्यणः कोऽसाों खष्टिकालानुप्रवेशः इति | तश्च निरक्तत्वानिरुक्तत्वारियुक्तसल्यः तश्च न्दितचेतत - 

तेत्--उच्यत -गोजटठरगतवत्सवत् सर्वव्याप्तस्य ह्य गः | नाचेतन नामरू५मागमवदपि ब्रह्म सत्यमवाभवत् - अज- 

प्रलेक सर्ववस्तुषु पुष्कटप्ररीव्यर्हस्थितिविंचेष एवानुन- | हन्निविकार त्वलक्षणस्वस्व भावमेवामवदिल्यथः ; यदि- 

वेच; ; अनेन सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य! योवेद निहिते | दमिति-यस्माच्येतनाचेतनात्मकवगां नुप्रविष्टतया सत्य 

गुद्धायाम्*इतिमन्त्रोक्तमनन्तस्य ब्रह्मणः; हृद ययुनिहि- | श्चब्दितस्य बह्म ओात्मत्वम् , अत्त एव स्वमपि चेत- 

तत्वमुपपादितं भवति ; तदनुप्रावेदया छ - | नाचतनात्मकं जगत् ; सास्दृष्टिमन्तः पुरुषाः 

ब्देन निविकारतया स्ततकरूपश्चतन उच्यते , त्यच्छ- परासरपराङ्कयाद्यः सत्य मित्या चक्षत इत्यर्थः ॥ 

ब्देन-पूरवंूर्वावस्थात्यागविकार सथृष्टमचेतनसुञ्यते, ह्येव 

च।नजु स्वर्गकामो यजत “न करञ्जं म्चयेत्* इत्यादौ आत्मव्यतिरेकद्^दनाम् अभ्र 
चत्तो केवरदरेहाद्यात्पदृष्ीनां च, अतः कतुः अभावात् शास्रनथंक्यमिति चत्-न, 
यथाप्रसिद्धत पव प्र्ुत्तिरिच्रच्युपपत्तः 1 इंश्वरष्चचज्ञेकत्वद् रीं ब्रह्मवत् तावत् न प्रच. 
वते । तथा नेरत्म्यवाद्ययपि (नास्ति परलोकः ` इति न प्रवत्तेते । यथाप्रसिद्धस्तु 
विषिपरत्तिषधदाखश्रवणान्यथाचुपपस्या अचुसितात्मास्तित्वः आ्मविदोषानसिहः कम- 

फलटसज्ाततृष्णः अह् घानतया च प्रवर्तेते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम् । अतः न दचाखा- 

नथैक्यम् ॥ ) 

विवेकिनाम् अप्रचत्तिदर्नात् तदञुगामिनाम् अपदृत्तो राखानथकयम् इति 
चेत्-न; कस्यांचेदेव विवेकोापपत्तः। अनेक्रेषु हि पाणेषु कश्चिदेव विवेकी स्यात्ऽयथेव 
दृदानीम् । न च विवाकेनम् अयुवतैन्ते ब्रुढाः, रागादि दौषतन्तत्वात् भ्रचत्तेः, अमि 
चरणादो च प्रचत्तिदरौनात् , स्वामाव्याच प्रचत्ते :; ˆ खभावस्तु प्रवतत ` इति हि 
उक्तम् ॥ 
(९ तस्मात् अविद्यामाजः खंसारः यथाडष्टविषयः एव। न क्षेत्रहशस्य केवलस्य अविद्या- 



६९६ भरीमद्धगवद्रीतायां [ऋ्ो. २. 
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रामसरजतशस्यारभ्य* .सत्यञ्चायेतंच सस्यममवत्' † इति।अज्रापि श्रुत्यन्तराख्द्धाच्चद्ाव- 

तोः परमपुरुषस्य च खरूपत्िवेकः स्मारितः ‡.“हन्ताहमिमाल्तिस्नो देवना अनेन जीवेना- 

ताखप्रकरणस्थरपत्याह-- अज्ञापीति। समनाधिकरणनिर्देरावतोः छान्दोम्यतैत्तिरीयकप्रकरणयोरित्यर्थः। 

जीवेनात्मना -जीवेन मयेन्यर्थः। “षसिंहेनभूस्वा बहवो मयरात्ताः *इतिवत्। "तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्म- 

नानुपविद्यं इत्यविद नुपवेद्यो व्यक्तः ; जीवेतु सामानाधिकरण्यमात्रम्; तदनुप्रवेशक्ृतमिति तेत्तिरीयके 

प्र-पा ॥ "तैत्ति. उप. आनन्द. ६ अनु \ शेभ्यन्ते ?इति भाषितत्वात् अत्रदवताः ' इते अभिमानि 

†{ इत्याद्याः पा॥ देवत।परत्म वक्तयम्, ततश्रःइमास्तिखरोदेवता४*इ्यस्यः - 

+ छा-उप. € ३-२ ॥ सेयन्देवतैक्षत इन्त,हमि- यमर्थः - सस्वाभिमानिदेवनापिष्ठितानि तेजोवन्नानी - 

माः -. व्याकरवाणीति ।- अत्र॒ न्दक्ामूतिंकप्लपि- ¦ ति तेजोवक्नाभिमानिदेवतानां परमात्मभ्यतिरिक्तत्वे प्र- 

माणामावात्, परमात्मनस्सर्वाभिमः निदेवत्तात्वसम्मवाच्च 
परमात्मरूपदेवताभिष्ठिताः -इति; परमात्मभ्यतिरिक्तदे- 

वताभ्धुपगमेऽपि देवताश्चब्दस्य तदधिष्ठितत्वमेव्राथैः ॥ 

करणे भगवता माष्यक्रता °सेय>ेवना > इत्यादिवाक्यस्य- 

यमर्थ; -सेयं सच्छब्दित्रा परा दैवता, इमाः -तेजोधन्न- 

रूपाः तिन्नो देवताः, अनेन जीवेन जीवसम ्टेविरिष्टे- 
नात्मनानुप्रविद्धय नामरूपं व्याकरवाणि-देवादिनि-; १. विष्णुधर्मे ९८-१७ ॥ क्षत्रबन्धु इत्तान्ते - “रसि 

चित्नखषटिन्तन्नामधेयानिच करत्राणि इ,ते! ८अभिमानि- | हेन भूसा वहवो मयात्ताः व्याघ्रेण भूत्वा बहवो म~ 

ग्यपदेश्स्तु विेषानुगतिम्यास्” इत्यत्र दन्ताहमि- | यत्ताः । तथान्यरूपर्वह्वो मयात्ताः संम्मक्षितोऽदं 
मास्ति्लो देवताः इति तेजं जनानि देवत शब्देन वि- | बहुभिस्तथैव ॥ न 
दानत्कायै च । न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं समथैन्। न हि ऊषरदेदां सहेन 
पङ्धीकत राक्ोति मरीच्युदकम् । तथा अविद्या क्षेचज्ञस्य न किचित् क्रतौ शक्ति 
न उक्तम् इदं 'क्ेघज्ञं चापि मां विद्धि › *अक्ञानेनाचतं ज्ञानम्; इति च ॥ 

अथ क्रिम् इदं ससारिणामिव ‹ अहम् ध्वं: ‹ मम इदम्: इति प 0 
नामपि ! 

णु ; इदु तत् पाण्डित्यं, यत् श्चत्रे एव आत्मद्शौनम् । यदि पुनः क्षेजक्षम् अ. 
विक्रिये पदयेयुः , ततः न भोगं कर्म वा काङ्कयुः * मम स्यात् › इति । विक्रियैव दि 
भोगकर्मणी । अथ एवं खति, फरधित्वात् अविद्वान् प्रवसते । विदुषः पुनः अविक्ि- 
यात्मददिनः कलार्थेत्वाभावाच् प्रच्त्युपपत्तो काथकरणसङ्कातव्यापासोपरमे नि- 
च्चिः उपचर्यते ॥ 

इदं च अन्यत् पाण्डिस्यं केर्षांचित् अस्तु- क्षेचज्ञः ईश्वर पव । क्षेनं च अन्यत् 
कषेजक्षस्यैज विषयः । अहं तु संसारी खुखी दुःखी । संसारोपरमञ्च मम कर्वव्यः क्च 
चश्सोजक्ञविक्षानेन, ध्यानेन च ईश्वरं क्षत्रज्ञं सा्षाल्छृत्वा तत्खरूपावस्थानेनेति । यश्च पवं 
बुध्यते, यश्च योध्यति, नासो क्षेजज्ञः इति ॥ 

प्व मन्वानः यः सः पण्डितापश्द्ः, संसारमोश्चयोः शाखस्य च अथतरवं 
करोमीति ; आत्महा च; खयै मूढः अन्यांश्च व्यामोह यति शाखाथैसम्धदायरहितत्वात् 
श्वतद्ानिम् अश्चुतकेट्पानां च कु्वैन् । तस्मात् , असम्धद्ायवित् सरवैदाल्रविदपि सुखै 
वदेव उपेश्षणीयः ग“ 

यत् उक्तम् ‹ डैभ्वरस्य श्चेघ्ञेकत्वे ससारित्वं परामोति ; श्चे्ञानां च रईभ्वरेकत्वे 
संसारिणः अभावात् संसारामाचरसङ्ग; ' इति, पतौ दोषौ जव्युकतो ‹ विद्याविद्ययोः 

नै 
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रा1त्मनावुप्रविईय नामरूपे व्याकरवाणि ` >* “तत्सा तदेवायुपावशत्।तदचुप्रावेर्यासश् 
त्यच्चाभवत् --वज्ञानञ्ापतन्ञानासत्यञ्ान्रनञ सत्यममवत्'इदतिच। +एवम्भूतमव ना- 
मरूपव्याकरण ‡* तद्धद तद्यञ्याकृतमासी तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत › इत्यत्राप्युक्तम्। 

तााव्यक्तमित्यमिमरायेणाइ-- तत्सष्टुति 1 प्व जीवरररिकपरमात्मानुप्रवेशान्नामरूपव्याकरणं नास्राच 

परमपुरुषपर्घन्तत्वे तत॒ एव सामानाधिकरण्ययुख्यत्वच सिद्धम् 1 एतदेकरस्यात्सर्वगाखा प्रत्ययन्यायेन 
चिदव्िदनुप्रबोक्तिरदितप्रकरणान्तरेष्वपि नामरूपव्याकरणव चनमेवप्रकारप्रवेशामिपरायपूर्वैकमेतेत्याह 
--पवमूनमेवेति । इत आरभ्य प्रगुक्तचोध्रानां करमेण परिहारः । तथाहि कारणधिज्ञनेन 
कायस्य ज्ञातत्वे नाम कार्यशाब्दनिर्दिष्टस्य द्रव्यस्य कारणवेज्ञनिन विषयीक्रतत्वम् । पूर्वमा- 
सीने देवदत्तं इष्ट॒ तमेव गच्छन्तमप्यवरोक्य ‹ असौ पूर्वमेव दृष्टः * इति दि वदति ; अतः 

का > 

प्र-पाी^तत्ति. उप. आनन्द. &-अनु।॥ & ९९. पुटे ` अव्यक्तद्चरीरक बह्मासीदित्यर्थः, नामरूपाभ्यां न ग्या- 

ग्याख्यात्तम्। †{ "अनेन जीवन त्ननानुप्रविदयः इति | कृनाभै ते व्युत्पत्याऽग्याङ्नशब्द्याग्यक्त ग चकृरवम् ; 

जीवस्य ब्रह्मात्मकत्व. (तट नुप्रविदय सच त्यच्चाभवत् ¦ ञग्यक्तत्व॑च नामरूपविरिष्टतया नभिन्यक्तत्वम्; तत् 

विज्ञाज्ञानं च इत्यननेकाथ्यीदात्मदरीरभावनिवन्धन्- । -अव्याक्ृतरारीरक्तं बह्म; 'न।मरूपाभ्याम्' इतीघ्यमा- 

मित्ति विज्ञायतेः इत्यः धकक्व तदू दृरयते ॥ वे तृतीया; नामह्पवत्तया व्या क्रेयत-ग्यःकरृतमासीव्; 

{ इच्प. इ ४-७ ॥ तद्ेदमितति-दश्चब्दो व्याङ्कभ्यादुपकषगौम्या विविच्य समन्तात् कतमा- 
वृत्ताथैस्मरणे, तदिदं मिशुनादिलक्षणज्गत् , तर्हि- , सीरित्यथः॥ 1: ् 

तदा सखष्टःप्राक्, अव्याङ्ृतमासीत् अब्वक्तमासरीत् , । | 

रे।वेटक्षण्याभ्युपगमात् ` इति । कथम् १--अविध्या परिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु 
पारमार्थिकं न दुष्यतीति । तथा दान्तः दद्ितः-मरीच्यम्भसा ऊषस्देरो न आर्दरी- 
क्रियते इति । संसारिणः अभावात् संसारामावप्रसङ्गदोषोऽपि ससार्संसारिणोः अवि- 
दयकट्पितत्वोपपस्या पत्युक्तः॥ 

नयु अविद्यावच्वमेव क्चेर्ञघ्य सं सारित्दोषः। तत्करतं च सुखित्वदुःखित्वादि प्र- 
व्यघ्चम् उपखभ्यते इनि चेत्--न; ज्ञेयस्य क्षेत्र घमैत्वात्, ज्ञातुः क्षेत्रज्ञध्य तत्कृतदोषायु- 
पपत्तेः । यावत् ्ञचित् क्चज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् आसञ्जयसि , तस्य क्ेय- 
त्वोपपत्तः क्षेजधमैत्वमेव, न क्षेत्रज्ञ ध्र्मत्वम्। न च तेन क्षेवज्ञः दुष्यति, ज्ञेयेन ज्ञातुः 
संस गौ्पपत्तेः । यदि हि संसै: स्यात् , ज्ञेयत्वमेव नोपपद्येत । यदि आत्मनः धर्मैः 
अविद्यावच्दुःखित्वादिःः कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्येत , कथं वा प्चे्ज्ञ्वमैः । शेयं 
च तत् स्वै कें, ज्ञतिव क्षिजज्ञः दति अवधारित. " अविद्यादुःखित्वादेः 
क्चेघज्ञविरोषणत्वं , क्च्रज्ञधमेत्वं , वस्य च प्रत्यश्चोपरम्त्वम् ` इति विरुद्धम् उच्यते 
अविद्यामात्रावष्टभ्मातत् केवलम् ॥ 

अत्र आह--सा अविद्या कम्य १ इति} यस्य ददयते तस्य एव कस्य दयते 
इति ! 

अचर उख्यते-- अविद्या कस्य ष यते ! ` इति प्रश्चः निरथैकः 1 कर्थं{!--डद्यते 
चेत् अविद्या, तद्धन्तमापि पयसि । नै च तंद्धिति उपरभ्यमाने (सा कस्य ` इति पश्र 
युक्तः । न हि गोमति उपरुसभ्यमाने ˆ गावः कस्य :° इति पञ्चः अर्थवान् मवति ॥ 
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या।॥अनः कार्यावस्थः कारणावस्थश्च स्थुखसुक्ष्मचिदाचद्वस्तद्रारारः परमपुरुष पनात) 

कारणात् कायस्यानन्यन्वन कारणायज्ञानन कायस्य ज्ञाततयक्र विज्ञानन सचाचक्ञा 

नञ समाषदितमुपपन्ननरम् । “'हन्ताहमिमास्तस्नरा दवता अनन जीवेनात्मनाचुप्वि- 

ङ्य नामरूपे उयाकरवाणि"इति "लिसन दवनाः'इति सवमचद्स्तु [नादय तज स्वात्मक- 

जीवायुभ्रचेरान नामरूपत्याकरणवचनात् खव वाचकादराब्दाः अचिल्ञाचाचारष्टपरमा- 

त्मन एच वाचका इनि कारणावस्यपरमात्मवाचना शाब्देन कायैवाचिनदशब्दस्य सामा- 

नाधिकरण्यं मुख्यच्रत्तम्।अतः स्थूटखक्ष्मचिदचित्प्रकारं बह्मव काये कारण चात ब्रह्मापाः 

दानं जगत्।सृक्ष्मचिदचिद्वसनु्छरीरं ब्रह्मच कारणमिति जगतो ब्रह्मा पाद्ानच्व ऽप सक्ता 

तस्योपाद्ानत्वन चिद व्ितोैह्यणश्य स्वभावासङःरोऽप्युपपन्नतरः) यथा शुङ्ककृष्णर क्तत - 

न्तुसङ्घातोपादानत्वे ऽपि चिच्रपरस्य तत्तत्तन्तुप्रददाएव रोङ्क याद् सम्बन्ध इत कायाच. 

स्थायामापे न सवेन वणेसङ्करः;तथा म संघ्रातोपाद्ानत्व ऽपि जगतः कायाव- 

स्थयामपि भोक्त॒स्वभोग्यत्वानेयन्तृत्वादखस ङकरः {तन्तुना प्रथाक्सयातयाग्यानामव पुरुषच्छ- 

या कद्ाचित्संहतानां कारणत्व कायत्व चः; इह् तु चदाचतास्सचाक्सययाः परमपुरुषः 

रीरत्वन तत्परकारतयत पदाथत्वात् तल्पकारः परमपुरुष पव कारण कायःसप्वसः 

ताकरार्यावस्थायाः पूर्मज्ञातत्रेऽपि नास्य व्यवहारस्यामुख्यत्वमिवयमिप्रायेणाह---अतः कायोवस्थे- 
वि 1 परपक्षत्वेतदनुपपन्नतरमिति चाभिप्रतम् । तथाहि--एकनिर्विरोष विज्ञानेन सर्वस्य ज्ञात - 
त्वमित्यत्र ज्ञातव्यस्वशान्दार्थाभावात् , सयमिथ्यार्भैक्यप्रसङ्गाद मिश्च सर्वस्य ज्ञातत्वमिव्येतन्न घरते ; 
सर्वस्य मिथ्यासन ज्ञातत्वमिति योजनायामष्याहारादि दोषः ; अविदाविरिष्टेकबह्यविज्ञानेन तत्का्यप्रप- 

विज्ञानमिति व्रिवश्चायामदूरविप्रकर्षेणाससपश्च एवानुपवरेशः; सवप्रमाणसश्चो मस्त्वधिकरः; एवमेव प- 
श्वान्तरयोरपिःसश्ष्माचिच्छक्तिवरेिरयस्य दुष्परिहरत्वा द्वि रेष्टेक्यविन्ञाने तत्कायाविज्ञानमित्यव निवाह्यम्; 
तथाच निर्विकरनिर्दोषश्रुत्यविरुडो ऽ न्मत्पश्च एवोपपन्न तरः--इति। परपक्षे सामानाधिकरण्यस्य खाश्चणि- 
कत्व तैरेवाभ्युपगतसिति न किंचितच्त वक्तव्यमिति कृत्वा स्वपक्षे तन्ख्यत्वमुपपादयति--अहमिमाइ - 

तिप्रकरणान्तराधीतानामपि त्रानं सक्रुचितामिधानग्रकरणेऽपि शाखान्तरनयेन समाहारमभिप्रेत्याह-- 
तिरो देवनाईइति सर्बैमचिद्धस्त निर्दिदयेति । जगद्रह्मणोस्खरूपतो ऽव्यन्तमेदे ऽपि बिरिष्टवेषेण 
कार्यकारणयेरेकद्रव्यत्वसिद्धेजंगतो ब्रह्मोपादानत्वं युज्यत इत्याह --अतः स्थुरेति । सामानाधिक - 
रण्यव्यपदे खस्य सुख्यत्वादित्यथः) सत्कायवादाविरोघशअ सिद्ध इत्यभिप्रायः} उपादानावस्ायामेक्यापत्या 
प्रसक्तं स्रमावरसंकर परिहरति--खक्ष्मेति } बाटस्य युवत्वापत्तं बारदारीरस्य तदभिमानिचेतनस्य च 
यया स्वमाव्रसक्ये नासि, तद्वदत्रापीत्यमिप्रायेण-- सुह्धपर्तस्योपादानत्वनल्युक्तम्। एककारणारम्भा- 
त्का्यंद शायां प्रमक्तसक्र निरस्यति यथा श्ुद्खति । ननु शु्ककृष्णरक्ततन्तूपात्तस्य पटस्य न केनचि 
च्छुङ्रेन कष्णन रक्तेन वा तन्तुविद्येषेण विशेषतस्सामानाधिकरण्य दृस्यते ; ̂ तन्तवः पटाः › इति तु 

क थचिदुच्येत ; अता ऽच्रापि प्रकृति पुरत श्वररूपसद्खा तोपात्तस्य जगत इश्वरेण विरेषतस्सामानाधिक - 
रण्ये न स्यादित्यच्ह--रन्तू तामिति) अवमसिप्रायः-- न सर्वप्रकारसाधम्धमभिप्रेत्य तन्तुपटदष्टान्तः; 
अपितु स्वरूपते ऽयन्तभिन्नानां सभूव कार्यदशायामपि स्वभावासकरमात्रमभिपेत्य; सामानाधिकरण्यं 

व यत्र लब्दानामेकूचेगेष्ववर्ववसानहेत॒मूतप्रक्रासथक्रारिभावो ऽस्ति; तन्न ॒स्यार्व् , नान्यत्रेति विशेष :। 

धपा ॥ नखा. उ१.६ ३-२ ॥ 



शो. २.] अयोदशो ऽध्यायः ६९९. 
~ {~ 

राीवंदा सरेरब्द वाच्यडइतिविरे षः।खभावभेदस्तदसङ्करश्च तच्रचात्रच तुल्यः।प्वख संति 
परस्य बरह्मणः कायालुपवेशेऽपि खरूपान्यथामावाभावाद् विकृतत्वमुपप्रन्नतरम्स्थूखाव- 
स्थस्य नामरूपतिमागानिमक्तस्यू चिदसद् स्तुन आत्मतयावस्थानात्कायत्वमप्युपपन्नम्- 
वस्थान्तरापत्तिरेवहि कायता।निश्णवाद्ाश्च परस्यव्रह्मणःहेयगु णसबन्धाभावादु उपद्यन्ते। 
*“अपदतपाप्मा विजये विखल्युविंरोक्े विजिवत्सोऽपिपाखः- इति हेयगुणान् भ्रतििष्य 
+"“सल्यकामस्सव्यसङ्कखव्पः 'इतिकल्याणर्}णगणान्विद् घतीय॑ श्रु तिरेतान्यज् सामन्यनावगत 
गुणनिषेधं हेयरणपिषयं व्यवस्थाप+ति।ज्ञानखरूप॑ब्रह्म इति वादग् सनज्ञस्य सचेरक्तेर्नि- 
खिरुहे4प्रलयनीककस्णयुणाकरस्य बद्मणस्सरूप् .कानिकनिरूपपण्पयं सखप्रक्रारातय। ज्ञा- 

---------------------- 

[#प 

ता॥कस्तर्दि विेष इत्यत्रो पजीन्यादामाह-स्रभावे ति। ऽपादानत्वन कार्यभयेऽपि निविंकारभ्नत्यविरो- 

धमाह--एर्वच सनीति ¦ एवंविशिष्टस्योपादानत्वामस्देवासकी्ैखमावत्वाचेयर्थः । निर्भर 

तिस्तु खरूपपिष्रया; उपादानखकायत्वश्रतिगियिरविघयति नानयोः परस्परविरोधः । सरूपपरिणाम- 

पक्चे द॒ निनिंकारशचतेनं क्िद्धिषरय इति भावः।नदि ववे खरू"कदेेऽपि विकर ब्रूम इत्यमिप्रावेण-- 

उपपन्न तरमिल्युक्तम् । अविक्कतश्य कार्य॑त्वप्रकारमाह--स्थृल्ावस्थस्ति। आत्मत्यानचखानादि- ` 
ति--तदातनतत्तननियमनधारणावखावियेप एव हि कार्यत्वम्; का्यरब्द।ऽल्ल नामलूपव्याकरणस्य 
अन्तयामिपर्यनतत्वशङसत्पयन्त इति तस्य मुख्यत्वमिति मावःतियापि प्रताप्राह विवेकेन वचेषणस्यव 

कार्यत्वमिति चोचं परिदरति-अवस्यति। विदेपरणानामवख।न्तरापत्तं तद वस्थतत्तनियमनवियित्व - 
लक्षणावखान्तरापतिर्विदधष्येऽप्वस्तरीति भावः। उत्तर्गापवादन्यायेन सगुणश्च्यविरे। धाय नियुणवादानां 

( 

विषय व्यवसखापयति- पनि गवाद्श्धैति । एव व्यवखापितं विषयमेदमेकसिमिमेव वाक्ये श्रतिरेव 

दुर्खयतीयाह-अपहतेति । अवधारणेन न्यायनेरपेश्षय सरुचितम् । आथगुणनिषेध परिदरति--ज्ञान- 

स्रूपमिति। सर्वक्ञस्य स्थ॑ शक्तरित्यीदकं श्रयन्तरणद्धानियषाथस्। ज्ञानेकनिरूपणतनमिति-- 

सरूपनिरूपणधर्मरब्दा दि धर्ममुखेन ध्मिणमपि प्रतिपादयन्तीति भावः । सूत्रितंच ^तंद्रगसासत्वाञ 

तद्यपदे शः प्रा्चवत् ° ‹ भावदात्मभावित्वाचच न दोषस्तद् दनात् › इति 1 अनुक्तसमुचयाथेन सोजच- 
कारेण द्योतित बृच्यन्तरममिप्रे्याद--खधकाद्ातया ज्ञानखरूपंचति। धयमूतन्ञाननर्ज्ञानराब्दप्रब्- 

प्र-प(॥ ^ छा. <-७-१॥ | इति व्भद्यः ॥ 

१. नातू. २-३६-२९ ॥ (तुशब्दः -चोच व्ा- ' _ ९. सार. क पयातदा्सममानत्वाच्- जा 

त = 
च ` `~ ` _ । स्वरूप्नुवन्धिघमत्वन गोलरादीना खण्डादेः गर 

स्मनः-"यो श्चन ततेष्ठच् सलयादवु [चानन | ल्या दिन्यपद्धोदि इइ 3 चकार(व्-द्चनवदात्मनोऽ- 
ग्यपदेद्यः; विज्ञानमवास्य सारभूतो युणः; यथा भरा | पि स्वभरकादत्नेन विल्वानमि।त व्धपदेद्यो नदोष इति 

{ #१ प 

ज्ञस्य ज्यो विपश्ितेति पिपत ऽपि "सव्यं ज्ञानम् ¦ समुचिन।ति ॥ 

दानु भिषमो दष्टान्तः---गर्वां तदङतश्च प्रत्यक्त्वात् तत्सम्बन्धोऽपि द्यक्ष 

इति प्रश्रो निरथंकः। न तथा अविद्या तद्धाश्च परद्यक्चौ, यतः प्रश्नः निरर्थकः 
स्यात् ॥ 

अप्रव्यक्षेण अचिद्यावता अविदयासम्बन्धे ज्ञते ; क तव स्यात् ! अविद्यायाः अ- 



७०० श्रीमद्धगवद्गीतायां [छो >. 

रानसखरूपञचत्यभ्युपगमग्दुपपन्नतरः।*"्यस्सरब्ञस्सर्षैवित् "परास्य शक्तिर्विविधेवश्चुय- 

ते खाभाविरकज्ञानबलक्रियाचः “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्'इव्यादिका क्ञातृत्वमावे- 

वयन्ति, ईरस्व्यं ज्ञानम्'इत्यादिकाश्च ज्ञानकनिरूपणायतया खप्रकादातया च ज्ञानसखरूप 

ताम्; ¶ु.खोऽकामयत । बहु स्याम्" (तदैक्षत बहु स्याम्! ।*तन्नामरूपाभ्या व्याक्रयत 

इति ब्रह्मैव खरसङ्ख्पाद्धिचिच्नसिर्रसरूपतया नानाप्रकारमवयितामिति तत्प्रत्यनाकान्र- 

ह्यात्मकवस्तुनानात्वमतच्वमिति प्रतिषिध्यत । ~ शत्योस्स सखल्युमाभ्रोत य इह नानव 

पश्यतिः + "नेह नानास्ति किञ्चनः > ष्यत हि दैतामव भवति । तादेतर इतर पर्यात। 

ता त्तिनिमित्तयोगो ऽप्यसीति भावः।निर्विंशेषवादिनो ज्ञातृत्वं परित्यजन्ति वेशेषिकादयस्तु क्ानत्वम्ः; 

उभयेषामपि श्रतिविरोधमभिप्रेय खवपक्षे तदानुगुण्यमाह--यस्स्वज्ञदाति । भेद निषेधकवाक्याना 

मेद विधायकवाक्याविरद्धं विष्रयमाह-साऽकऋामयतते। ब्रह्म युणविमूतरूपभ दस्य ववाहतत्वात्तान्न- 

प्र-पा॥ >. १-१-९॥ | कं शरणुयाव् तत्केन कमभिवदेत् तत्केन कं मन्वीत त- 

| त्तेन कं विजानीयात्, येनेदं समै विजानाति तं 
| केन रिजानीयात् विज्ञातरमरे केन विजानीयात्? 

| इति ॥ एवं सुक्तो देहात्मश्रमनिकृत्तियुक्तरा खनि- 

एताश्रमनेव्रति प्रतिपादयति--यत्र हीति । यल 

| यस्यामवस्थायाम् , देतमिव भवति -स्वनिष्ठतया पर- 

। मात्ननः पृथगिव भवति, स्वतन्त्र इव भवतीति या- 

वत् ; खतन्त्रस्याप्रामाणिकत्वदयोतनाथंमिकवश्म्द्ः ; 

तदितर इति---तत्-तदा, इतरः -भिन्नात्मकः, इतरं - 

भिन्नात्मकं , जिधति - अत्रेतरेगत्यभ्यादा्थेम् ; 

त व इतरत्र (तत्केन कं जिघ्रेत्? इति दद नात् ; इतरेण 
निद्ुद्धमनोयाद्ध। श स ~ पुनः | खनन्तण करणेन निन्नतीलथैः ; तदितर इतरं प- 

रम्यस्यति-नेह नानास्ति किन्नेति । स्षष्टऽथैः ॥ | इ्यतःति--यच-यदा, सवं वस्तु एका त्मकमेवामूत् , 
>< ड-उप, ४-४-१४. ध्यत्र हि देतेमिव म~ | तदा केन -भिन्नात्मकेन करणेन , कं-भिन्नात्मकृ , 

नति तदितर इतरं जिघ्नते तदितर इतरं परयति त- | जिघनेदिल्थेः ; इतर ङन्दस्सर्वत्र खतन्तरवस्तुपरः ; 

दिर इतंर णेति तदितर इतरमभिवदति तदितर | एव सवेत द्रटव्यन् $ अत्र॒ सदेकात्मकस्य जगत 

इतरम्मनुते तदितर इत गिजानःति यत्र त्वस्य सन॑मा- | कालभेदेन भिन्नात्मकलवास्म्भवातव्र् मजालनैवामूव् - 

त्मैवा भूत् तत्केन # डिघ्ेत् तत्केन कं, पयेत् तत्न : एकात्मकल्वेन जातमभूदिलेवार्थः ; यस्य त्मभेद - 

न खे.६-८॥ { ब. ४-४-१४ ते-मन- 

१-१॥ श ते-न. &॥ ।छा. ६-२-३॥ 
ब्र. २-४-७ ॥ 

+ कटोप. २-४-१०. ॥ खल्योस्स.. पश्य 

ति । मनसैवेदमात्तव्य नेह नानाति फिंचन॥इह्-प 

रमात्मनि, मेदामिव, य:-पदयति, सः शल्य :-ससा- 

रात् , गृत्यु सारं › प्रासोर्ताल्थैः ॥ १०॥ ननु 

अस्माकं सर्वत्ममूतप्रमात्मतच्ं छतो नो परम्यत 

इत्यत्राह - मनसेवेदमा्तव्यम् - इद पर मात्मस्वरूप 

_-----------~---------
---~-----~--~---------

------------ ~ ------- 

छाने तत्वात् परिहलैव्या स्यात् । यस्य अविद्या, सः तां परिषरिष्यति । ननु ममेव 

अचिद्या । रज नासि तिं अवियां तदन्तं च आत्मानम् । जानामि ; न प्रलयः 

श्चेण । 
ययुमानेन चेत् जानासि, कथं सम्बन्यच्रहणम् १ नहि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया 

अविद्यया तत्काले सम्बन्धः ग्रहीतुं शाक्थते, अविद्याविषायेत्वेनैव ज्ञालुः उपयु 

त्वात् । नच ज्ञातुः आवद्यायाश्च सम्बन्ध यः महाता, ज्ञान वा अन्यत् तद्विषयं ख- 

म्मवति ; अनवस्थाप्राप्तः 1 यदि ज्ञा्ापि ज्ञयसम्बन्धो ज्ञायेत, अन्यः ज्ञाता कर्प्येत । 

तस्यापि अन्यः , तस्यापि अन्यः इति अनवस्था अपरिद्ायो । यदि पुनः अविद्या ज्ञेयाः 



का. २.1 जयोदरो ऽध्यायः. ७०१ 
रा॥ यत्र त्वस्य स्वेमात्मवाभू त्तत्केन क पद्येत् ` इत्यादिना; म पूनः *+ष्बहुस्यांभ 
जायय इत्याददश्चातासखद्ध स्वसङ्कट्पङ््त ब्रह्मणो नानानामरूपभाक्त्वेन नानाप्रकारत्वमपि 
॥नावचेध्यते । ¡ "यत्त्वस्य स्व॑मात्मेवाभूत ` इति निषेधवाक्यारम्भे च तत्स्थापितं +"्स- 
च त पराद्ायाङन्यत्रलत्मिनस्सतर अद् ' ऽ^तस्यह वा एतस्य महतो भरतस्य निश्वसितमेत- 
यदग्नद्ः इत्यादेना । एच चिद चिद्श्वराणां खरूपमेद् स्वभावभेदं च वदन्तीनां कः 
यकारणसाव का्यकारणयारनन्यत्व वदन्तीनां च सवासां श्रुतीनामविरोधः, ( चिदचि 
तोः परमात्मनश्च सर्वदा शरीरात्मभावं सरारम्रूतयाः कारणदशायां नामरूपावेमाग- 
नहखूश्मद दापात्ति = कायर्द॑डायांच तदहैर्थृलदरापत्ति चदन्तीभिः ) श्रुतिभिरेव 
तात्रा न इक्य इति मावः।पराभमत श्रतिविरोधेन प्रतिक्षिपति--न पुनरिति। यत्र त्वस्य इत्या- 
दे खह्लात्मकनानात्वनिषेधे तात्पर्य चत्यव ह्यक्तामत्याह-- नषे ववाक््यारम्मइति । अन्यथोपक्रमवि- 
सघ इति भावः । तन्स्ापितामात-ः वदु स्व्राम्र् ` इतसादश्नव्यन्तरयवद्ध वक्ष्यमाणनिष्रेधानास्कन्दि- 

तत्वेनासंजातविरोधद शायां स्थापितमित्य्थः [ अथ खपन्षे सव॑प्रकाराविरोधं परपशचेषु च सर्वप्रकारवि- 
रोधं श्रतहानाश्चतकलव्पनादिरूपं सग्रहेण वदन्नपसंहरति-- एवमिति । श्चुतिमिरवेति- न्यायेऽपि 

प्र-पा॥ परतःति: कियलप्यस्ति, तस्य कर्वकर्मकरणेषु ! इत्येव पाठः स्वाक्रत इति वाक्थान्वयाभिकरणन्रीसूक्ति- 
भिन्नान्मकत्वप्रतीतिरनुवर्तते ; यस्ात्ममेदप्रती तियैदा [ तेऽवगम्यतते । तस्य हव! एतस्य .. .टृग्वेदो यज्ु- 
सवैथानास्तिःतदा निरुदधपर्मेवत्तया प्रतीतेष्वपि कै ' पेदस्तामवेदोऽथकं ज्गरस इतेदासः पुराणं विया उ- 
क्मकरणेघु भिन्नात्मकतया प्रतीतिस्तथा नास्ि-- | पनिषदः शोकाः दूधाणि भदयन्यार्यान,9 ग्यारया- 
इति पयेबसितोऽथः ; रिष्ट स्प्ट्म् ; येनेदमिते-- | नानि अेतैतानि सणि निदवसितानि" ॥ मदत 
येन परमात्मना प्रसन्ननानुगरहीतः सवैज्ञो मवति, | भूतस्य परमात्मनो, निश्वस्ित्-अनायासेनोद्गतम् , 
ते - परमात्मानं; केनहेतुना, विजानीयात् ; एतव्-वक्ष्यमाणमिल्य$, ~ भिन्त इ > 
चिज्ञातारभितति --- अत्र शिज्ञातृरब्देन प्रक्रमोरित- त १ 1 6, 
जगत्कारणत्वाशिप्तसनावज्ञाश्नयः परमात्मेवोच्यते ; 
तादय विज्ञतार-सन्ज्घं परमात्मानं प्रक्रमोरि 

तथ्यान चिना केन-केवल्यज्ञदान'यधायेन िजा- 

नीयाव् इत्यथ; । अस्यार्थो वाक्य।न्वयाभिकरणश्रौ- 

| अनुव्याख्यानानि -म।प्यायव्याख्यानानि , व्यास्या- 

| नानि -माष्यरूपाणि , एतानि सवौणिं मगनतो नि- 

श्वास्रता।न अयलेनोद्धतानीलयथे; । यदचपि सूत्ादया 

| न्थासादुद्धता ३।१ पुराणादिनरसिद्धिः, तथापि तेषःम्भग- 
माभ्यत्नतप्रका यकार विस्तरण द्रष्टव्यः ॥ | खस्वात् मगवत। 1नश्वासितत्वे। क्तिरुपपयत इति द्र- 

१. तै आन. ६. अनु;-छा. ६-२-३॥ 
{ङ -उप. ४-४-१४ ॥ व. ४-४-६ ॥ 

§ छवा, २. खं. “तस्यैतस्य इतिपाठः । बर-उप,. 

४-४-२०} ६-५-११॥१अस्यमहतः' इति.पाई१ भा- 

ष्यक्कता इहदारण्यकेष "तस्य हवा एतस्य महतः 

न्यम् वा- "तस तस्व महतो भूतस्य. . .यजुमेदस्साम- 

वे<)ऽथनवेदःरिक्षाकस्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दाविचि.- 

तं ज्योतिषामयनं न्यायो मम।सा भर्मञ्चास्त्राणि 
ज्याख्यानन्धु+न्बख्यानाने सर्वाणि च भूतामिः 
( ) ण्डाकत कचिद् इयत दति चित् ॥ 

दो॥अन्यद्वा ज्ञेय, ज्ञेयनैव। तथा ज्ञातापि ज्ञातैव, न ज्ञेयः भवति । यदा च एवम्, अवि 
द्ादुःखित्वाचैः न ज्ञातुः क्चेच्ञस्य किखित् दुभ्यति ॥ 

नु अयमेव दोषः? यत् दो षवल्क्चेत्र विक्ञ(तरत्वम्; इति चेत्-न, विज्ञानस्वरूपस्य 
अविक्रियस्यैव विज्ञातृत्वापचारात्; यथा उष्णतामानेण अञ्चेः त्तिक्रियोपचारः, तद्वत् । 



७०य श्रीमद्धगवद्वीतार्या (गछो. २-३. 
राल्ञायत इति बह्यान्ञानवादस्यौपाधिकब्रह्ममेद वादस्यान्यस्याप्यपन्यायमुखस्य सकरुश्चु- 
तिविरुद्धस्य न कथञ्िदप्यवक्राचो ददयत इत्यलमतिविस्तरेण ॥ २ ॥ 

तत्सेलं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यच् । 
सच यो यत्मभावश्व तत्समासेनमे श्रृणु ॥ ३ 

तर्के यञ्च -यदुर््यं, यादक्च येधामाश्चयभूतं, यद्धिकाररि-ये चास्य विकाराः, यत- 

श्च-यतो दतोरिदमुत्पन्नं-यस्मै परयाजनायोत्पन्नमित्यधंः, यत्-यत्खरूपं चेद्, ख च यः- 
स च क्षजक्ञो यः-यत्खरूपः, यत्थमावश्च-ये चास्य परमावाः, तत्सम, समासेन .सङ्केपेण 
मत्तः छणु ॥ २॥ 

तानालन्तपिश्चा ; स्फुटतरत्वादस्यार्थस्येति भावः। अन्थस्यापीति--यादवप्रकाश्नैयायिक्राचभिमत- 
योजनास्महः; । अपन्यायमरूरुद्य खकचश्युनिनिरुद्धस्यद्युभवं ब्रह्माश्चानवादिषु सर्वेषु नेतव्यम् ॥ 

श्ण्वत पए्वाज्ुनस्य पुनः ‹ णु ` इत्यवधानाथडच्यते--' तत््ेत्रमू › इति । " अशभूतानि * 
इत्युपक्रम्य ` ^संधातः * इत्यन्तवक्ष्यवाणपराम्यादाद्यन्तौ यच्छब्दो जडद्रग्यतत्संघातविषयावित्यपुनस- 
कतिरित्यमिप्रवेणाह--यहुव्यभिः ति। वक्ष्यमणिन्द्ियाद्याश्नयत्वानुखरेण यादक्छन्दार्थमाह-येषामा- 

आयभूतभिति । ये विकारा अस्य कार्यतया चन्ति, तद्यद्विकारि ; तल यच्छन्दनिर्दिटे तात्पर्यमिति 

परकादानाय--येचास्य चिफ्राराइ्युक्तम् । * यतः * इति नोपादानादिपरं, मथमं तदुक्तेरित्यभिपये- 
णाह- यतो हतोरेति । चेतेना द्रति; ? इति वक्ष्यमाणं हेदुविशेपमाह- यस्मै अयोजनायेति । 

केलक्ुरीश्वरस्य धौसतया प्रयोजनमपि हेतुः ; परयुज्यतेच " अध्ययनेन वसति इति । यत्खरूपमि- 
ति-सेधातपरम्।सन्निवेद्यविद्येषो दि ययीरत्वादि; अतः प्रथमयच्छम्दो जडाजडद्रन्यविेषनिर्षारणार्थः; 

द्वितीयस्तु जडत्वनिश्चये जडद्रव्यष्वनेकेष्वन्यतमात्मकलत्वसधातात्मकत्वनिश्वयाय इति भावः। "माम्इति 
परमात्मनोऽपि परसङ्गत्तत्परामदयं ्मन्युदासायाह-- सच श्चेजक्ञ इति । ‹ यो यत्पभावः ° इ्युभाभ्यां 
स्वरूपप्रकास्यो निर्दरः प्रभावा आश्वर्यशूताः प्रकृष्टास्स्मावविरेषाः ॥ ३ ॥ 

-- ~~ एणी 

म-पा॥९. गी- १३-५॥ २. गी-१२-६॥ 
[यि 

चयथा च अत्र बगवता कक्रेथाक्रारकफरात्मत्वामाचः आत्मनि खत पव. दितः अवि- 
च।ध्यारोपितः पव क्रियाक्रारकादि आत्मनि उपचर्यते ; तथा वच्तच्र "य पनं वेत्ति ह्- 
न्तारं ` -पर्तेः क्रियमाणानि गुणैः कमोणि सर्थश्चः ` "नादत्ते कश्य चह्पापम्दत्यादिष- 
करणेखु भगवता द्दितम् ; तथैव च व्याख्यातम् अस्माभिः । उच्रषु च प्रकरणेषु द्- 
श्छयिष्यामः ॥ 

इन्त, तर्हिं आत्मनि क्रियाक्रारकफखात्मतायाः खतः अभावे, अवियय। च अ- 
ध्यारोपितत्वे , * कमणि अचिद्धत्कव्यान्येव , न विदुषाम् › इति प्तम् । खल्यम्, 
पव भाम् , पतदेव नदि देदश्चूत। शक्यम्? इत्यज दशंयिष्यामः । सम्दाञ्ञा- 
योपसखदारभकरणे च "समासेनैव केन्तेय निधा ज्ञानस्य या पु" इत्यत्र त्रि्चषतः दक 
पिष्यामः । अलम् इह बडूप्रपन्येन, दति उपखंल्ियते ॥२॥ ` । 

"द्व दारारम् 'इत्याविन्लोकोपदिषठष्य शषे्राभ्यायार्थ॑स्य सम्रहन्छोकः अयम् उपन्यस्यते 
"वत्कषेत्रं यश्च" इत्यादि , व्याचिख्यासितस्य हि अथस्य स्रहोपन्याखः न्याय्यः दत 



शो. ३-४.] चयोदशो ऽध्यायः. ७० 

अषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । 
„ ब्रह्मस्ू्नपदेश्चैव हेतुमदधिविनिधितैः ।“ ४ 

रानदिदं क्षेजक्चच्ज्ञयाथात्म्यम् ऋषिभिः परादारादिभिः बहुधा वहुप्रकारं गीनम्-- 
*'अहं त्वं च तथान्ये च मूतेरुद्याम पार्थव। गुणप्रवाह पतितो भ्रूतचर्गोऽपि यालययम्॥ 
कमवशया गुणा ह्येते सत्वाद्याः पृथिवीपते । अविच्सञ्ितं कम तच्चारषेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धो ऽक्षरदशान्ते निगणः पकृतेः परः; तथा पिण्डः परथग्यतः पुंसः रिरः- 

ताखेनो पदि श्यमानस्याथस्यतिदहास्षपुराणमीमांसानुखदी तानेकश्चुतिषिद्धत्वमाह ° षिभिः 
शोकेन 

इति 
विदादोप्रहणवाक्यानुसरेण अविशदवेद वाक्याथनिश्चयाय प्रथममूषिभिर्गीतत्वोक्तिः | 

राजसतामसोपब्रेहणन्यवच्छेदाय ऋषि शब्दोक्तान्विदिनष्टि -पराहारादिभिरिति । बहुप्रकारमिति- 

अ्थयेकत्वेऽपि वचनव्यक्तौ रथचक्रन्रादि कल्पनाप्रकारमेदः। यद्वा सेक्चेपविस्तरादिरूपेणेत्यर्थः।अवि- 

विक्तदेहात्मस्वरूपस्य राज्ञो वाह्यवाहकत्वोक्तितिक्षिपार्थं वाक्यम् --अहंत्वंचेति। अध्यात्मगन्धिवाक्य- 
श्रवणमूस्य कस्त्वमिति प्रभ्स्योत्तर--पिण्डइति। † !दिरःपाण्यादिलक्षणः* इत्यनेन कत्लैकदेशचे- 

प्र-पााधवै पु.२- १३-६९-७६ जडभरनापाख्या- 

ने -“आत्माद्युदोऽश्चरः'इत्यस्यःपरदृग्य पचयौ नास्य चे- 
कस्याखिकजन्तुषु"इती द मृत्तरा्म्। अत विष्णुचित्तीयं 

व्यद्यद त्वया नोद्य केन तदहीत्यत आद-अहन्स्वं चेत्ति। 

भूतेः -दहत्वेन परेणतेः ; भूतसंवातस्य च गमनादि- 
ग्यापारमेदो गुणङ्कन इत्यःह-- युणप्रवाहेति। गणप 

रिणामरूपतीन्रछ्लोतोवेगपरतन्त्रो याति-दृणमिव वायू- 

दकादिमिः; दुर्बल्मिव दुष्टाश्वाः, अन्तःकरणपयन्तं 

सवातं तत्स्था युणा गमन।तरनेच्छादषारिरूपेग बहूधा 
प्रवर्तयन्ति । अचर भ्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै: कर्मा - 
णि? इत्य 'यनुक्न्धेयम्। ६९ ॥ यण शच प्राचीनकम।- 
यन्तप्रब्रत्तय इत्याह --कर्मवदेया इति। कर्मचाविचा- 

मूरूमिव्याद--अव्िचिति। अनाप्मछ देवादिदेदेषु आ- 

त्मद्धिरवियः ; तचाविचामुलं कमै बह्यादिसर्वन- 
न्तुसाधारणमित्याह-- तच्चा देपेघ्ुजनतुष्विति। एनमा- 
त्मनो दृदयत्वं वाह कस्वच्च नास्तीत्युक्तम् । ७० ॥ 
अथ पीवघ्वादिविश्चेषण नार्स्तत्याह---आत्मेति | ज्यु- 

डः कमरिहनः, पूयशोणिताचस्पृष्टश्च, अश्चरः-अपि- 

नयी, शान्तः अञ्चनायाचू्मिषदूकरदितः, नियैणः 

== ~~ 

सच्वाद्ययुण";अत्र हेतु--प्रक्रते. पर इात।अतः प्रदेद्धन्य- 

पचयो नास्य, हतन्=-रमाह--एकस्यति] एकस्य -असं 

घाततरूपस्य, गगनपरमाण्वादः, ˆ अदंस्वैच तथन्यि- 

च? इतिवत् यथामपि, तथा सर्वेषु आत्म साधा- 
रणमेतत् रूपमित्याह--अखि छजन्तुष्विति । उक्तम- 

खिख्जन्तुष्ु द्रष्टव्यामितिः यद्वा अखिरजन्तुषु एक- 

स्येति सम्बन्धः $ जन्तुश्ब्दो देहविशिष्टात्मवाची । 
जन्तुषु आत्मां एक एरैल्य्थः; देहानां संधातत्वात् 

प्रतयेकमनेकत्वम्ः इति ॥ 
ग वि-पु. २-१३-८९ ॥ अलामि विष्णुचि- 

ततीयं -- "पिण्ड इति ॥ एवं जिह्वायाधारञ्चिरः- 

पादषाण्यादिसमुदायो देद्योऽपि नात्मा-जागरे “मम 

देहे: इतति एथग्मानात्. स्वमघुधुप्योरात्मनिभास्तमा- 
नेऽपि देहस्यान्यथामानाव्, अमानाच्च स्वयैक(मादि 

शरतिसिद्धरारीरविलक्षणाप्मप्रिद्धिविरोघण्च ; यदा 

पिण्डः पुसः पृथक्-शिरःपाण्यादिरूपेणानेकः इति, 

यत: अदमर्थश्चैक इनि योजनान्तरम् ; तस्मादेहे 

न्दियाद्यीनामनाहमत्वात् तेषु कुर अहंशब्दं करामि 
इत्याह---तत इति ॥८९) 

दायत् निर्दिष्टम् “इदं शरीरम्” इति, तत् तच्छब्देन पराम्युशाति। यच निर्दि चज. तत् 
यादद्ु यादा खकीयेः ध्मः । "चः शाब्दः समुच्वयाथैः । यद्धिकारि-यः विकारः यस्य 

तत् यदिकारि ; यतः यस्मात् च यत्, “कायैम् उत्पद्यते" इति वाक्यशेषः। स च, यः 
क्षिजज्ञः निर्दिष्टः सः यचभावः ये प्रभावाः उपाधिकृताः दाक्तयः यस्य सः यटप्रमा- 
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रा॥पाण्यादिलक्चषणः।ततो ऽहमिति कुनैतां संज्ञां राजन्करोम्यहम्, तथा च+“किं त्वमेत- 
च्छिरः किन्खु उरस्तव तथोदरम् । किसु पादादिकं तवं वै तवेतत्कि महीपते ॥ सम- 
स्तावयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूप व्यवस्थितः । कोा.ऽहमिल्येव निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव 
इति। पटवं विविक्तयो्योर्वाखदेवात्मकत्वं चाहुः “इन्द्रियाणि मनो बुद्धिस्सत््वं तेजो बलं 
"~-~--- ~ ~~~ --- ----- ~ -----~-~- - ~~ ------ = ------ 

तातनलत्वविक्रल्पो व्योतितः। प्रतिपादिता्थस्य श्रोतर्यापि खप्त्ययेन दृढीकरणाय वाक्यं -किंत्वमिति। 
एवम् ' इदं शरीरम् ° इति शेकेनोक्तस्य संव्रादकमुपात्तम् ।~^न * दासुपर्णां इति मन्त्रे (तेयो - 
रन्यः पिप्पलं खाद्वत्ति ` इति कर्मफलभोक्ता जीव उच्यते, * अनश्नन्नन्यो अभिचाकेशीति'इति पर - 
मास्मेति शारीरके - सदां प्रविशावात्मःनो हि तदर्शनात् * ‹ खिन्यदनाभ्यांच › इत्यादिषु प्रपञ्चितम् । 
बाहे तु ‹ वयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीति सत्वम् इति जन्तुवाचिना स्वशब्देन जीवमभिधाय 

०९अनश्नच्न्यो अभिचाकशीति ` ‹ अनशभन्नन्यो अभिपदयतीति क्ेजज्ञः तवेतौ सत्वक्षेलज्ौ तदे - 
तत्सत येन स्वप्नं पश्याते अथ यो ऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः `इति क्षेत्रज्ञशब्देन परमात्मान- 

मेवाभिधन्ते। तावेवा् क्षिजशञोपद्रष्टशब्दौ प्रत्यभिज्ञायेते ^तं परुः शषेब्ञः' इति.उपद्रषटानुमन्ता "इति च। 
मनुञ -“ योऽस्यात्मनः कारायथेता तं कषेल््ञं प्रचक्षते । यः करोति कर्माणि परमात्मोच्यते बुधैः" इति 

क्चेलज्ञशब्देन परमात्मानमाह। अतः कथमत्र क्षे्ज्ञो जीव इत्युच्यत इति शङ्कामर्थासरिहरन् ‹ क्षेत्र 
चापि मां विद्धि "इत्यस्य संबादकं तस्य स्वोक्ताथौनुयुण्य सूतरयवतास्यति - एवं विविक्तयोरिति | 

प पा।॥*वि-पु. २-१२३-१०२:१०३॥अथ पिण्डः । “अहम्बुद्धया परागथौत् प्रत्यगर्थो दिभिबते› इति [अत्र 
पृथक इत्यादिना सह्कुपेणाक्तमथमुप्पादयन् ददहात्मावि- शत्वं किमेतच्छिरः किन्तु ग्रीवा तव तथोदरम्” शति 
वेकं भक्रगाथयुपसंहरानि -- त्वं किमेतत् इति । ¦ पाठः स्वकृत] ॥ १०३ ॥ †भार-नानु -सदस्नना- 
अन्धत्तमसऽक्षिनिमीलनेच निरब्रयतेत्वनात्मनः प्रत्यक्त- ¦ म्याय १,४९- ११३; इदन्नारदयेच ३६-१७ ॥ 

६ ॥ 5 इटम्बुदधिने ध या (अहम् इते भासमानत्वात्, इद ४ - २. सु. ३-१-१॥ २. चारी. १-२-११ 
इय।परमागन्न शिर भादि नात्मा; नच ५ २. शारी. १-३-६ ॥ 

वथवः ॥ १०२ ॥ स्मस्तावयकेम्यः इति--तस्मा- , ४] 
म्यः पृथगात्मा भ्यवस्थित इत्यर्थः -यथोक्तं यसुनर्भैः ¦ ५॥ ९. मनु -२२-१२॥ 

दा॥चच्। तत् श्चत्रक्षेचज्ञयाथात्म्यं यथाविद्ोषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः श्चणु 
तत् श्चुत्वा अवधारय इत्यथः ॥ ३ ॥ 
[वावाय वा ्वपयकन्काषिनण्यि 

ख ह् य क = ~ ~ 

आीयद्धिकारि येन विकारेण युक्त यतश्च यत् यतो याति प्रवतैते स च परवसकः। 
जायो विक्रारो यस्य तत् यद्विकारीति कञ्चित् ; तदसम्, बाडूवीहितायामिनेवेयर्थ्यात्। कितु यश्वा- 

सौ विकरारश्चेति यद्विकारः,सो ऽस्यास्तीति यद्धिकारीति मावेनाह--यदिति। अत्र येन विकारणेत्यनेन 
कर्मधारयं सूचयति, यु कतमितीनेरथम्। “यतश्च यत्^इत्येतत् यस्माच्च यत्कार्थमुत्प्ते *इतिकशिव्याख्या- 
तवान् ; तदयुक्तम्, यद्विकारत्यनेन गतार्थत्वात् › साध्याहारत्वाच। विकारांश्च गुणांश्ल्यस्यान्यथोपप- 
तेः। अपरस्तु यतश्चामानित्वादिभ्यो यज्जय प्राप्यत इति; तदप्यसत् ; अध्याहारादेव। अमानित्वम्? इत्यदः “अनादि मत्"इत्यदेश्वान्यासिद्धरिति भावेनान्यथा व्याचछ्े--यतश्चेति।यतो यस्य पेरणया।य 
दितीणो छडादे शशतरन्तस्य रूपम्। इणो यातेश्वानतिभिन्रर्थत्वात् यातीव्युक्तम्। सर्वस्य सेनस्य गलय- 

४ । [4 [+ विदणोतिः ् मावाद्वोणीं इत्तिमाभित्य --पवतेत इति । “स च यः" इति जौवपरतिकेति व्याख्यानमसत्, 



च्छो. ३-४. | अयोदशोऽध्यायः- ७०९५ 

रा॥ धतिः । वासखुदेवात्पकान्याहुः श्षेचं क्षेजज्ञमेवच 'इतिछन्दोभिर्विविधेः८वृथकके -पथभ्वि- 
धेदछन्दोभिश्च छग्यज्चसखामाथववैभिः देहात्मनोः स्वरूप प्रथग्गीतं --*"तस्माद्वा प्यतस्मा- 
दात्मन आकादास्सम्भ्रतः । आकाशाद्धायुः । वायोर्िः । अन्नेसपः । अद्धथः परथिवी । 
पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा पष पुरुषोऽन्नरसमयः 
इति हारीरसवरूपमसिधाय तस्मादृन्तरे प्राणमय तस्माच्चान्तरं मनोमयममिधाय *"तस्मा- 

दा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः इति ्चेचज्ञस्वरूपमभिधाय 

तातथाच कषे्नज्ञशब्द स्य जीवेऽपि प्रयोगद दानार्क्षे्ज्ञो जीव इल्युपपद्यते। प्रव्येकं समुदायेन वा “ममेदं 
सिरः  ' ममेमो पाणी ° ममेदं शरीरम् "इति क्षेजवेदित्वाज्जीवस्य प्षेजज्ञत्वम् ] परमात्मनस्तु ˆ इदं 
दवारीरमेतत्कर्मारम्भायेतत्कर्मफङमोगाय इत्या दिक्षि्रयायात्म्यवेदि वत्वेन । एतच “एतद वयवरास्संघात- 

रूपेण च ‹ इदमहं वेदि 'इति यों वेत्ति इति भाष्येण ` यै ऽस्यात्मनः कारयिता ` इति मनुवचनेन 
नच लापितम्। एवमुपद्र्टत्वमपि जीवस्य स्वरारीरमात्रे परति,परमात्मनस्तु सर्वैचेतनाचेतनान् प्रतीत्युभयो- 

रप्युपद्रषटत्वमविरुढम्। अतो न कस्यापि प्रमाणस्य विरोध इति भावः। स्वरूपवेविध्यस्य च्छन्दोभिरिति 

वहुवचनेनैव काभात् विविधराब्दः प्रकृतप्रतिपादयप्रकारवैविध्यपर इत्यभिप्रयिणाह --पु थग्वि धैरेति। 
प्रथग्मूताः विधाः प्रतिपाचप्रकारा येषामिति विग्रहः °द्ाञ्नायच्छन्दसां दण्डः इत्यादिम्रयोगानुसा- 
रेण च्छन्दद्डाब्दो वेदपरः, न तु गायत्यादिपर इत्यभिप्रयनाह --ऋम्यज्युरितिवथक्छब्दस्य कहषि- 

भिरुक्ताद्रथक्त्वपरस्वभ्रमनव्युदासायाध्वाहायन॒षङ्गाम्यां योजयति -देहाटमनोः खरूपं परथम्गीतमिति। 

परस्परविलक्षणे गीतमित्यथः। ‹ वचैद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नामावरा अर्पिताः एवमेवैता भूतमात्राः 
प्र्ञामा्रासरपिंताः प्रज्ञामाच्ाः प्रणि ऽर्पिताः ! एष म आत्मान्तदुदये .एतमितः प्रेत्याभिसभविता- 

५. 

प्र-पा॥ तै-आन-१-२ ॥ १ -गी-१३-१-श्े. | हदये एतट्नद्येतमितः म्रेयाभिसम्भवितास्मि? इति ॥ 

भाष्ये २. मनु. १२-१२॥ ३॥ | इदश्च शचाण्डिस्यविद्ावाक्यम् । --एवम्भूत परन्ह्म 

. कौषीत. ३-९. म्रतर्दनविचायां (तद्यथा रथ | परमकारुण्येनास्मदुञ्जिजीवयिषयास्मद्धदये सन्नेहित- 
3 न 

स्यरेघु. .. प्राणेऽपिताः (---यथा-रथस्य -नामौ रथचक्र- | मिल्यनुसन्धातव्यमिल्याह---एषम ति। यथे(पासन- 
^ [+ [8 | ^~ ~ ध न्न्य ३ मध्यवतिंसरन्ध्रकाष्ठविशेषे, अरशाग्दिताः काष्टविरेषाः ¦ मीषद परमात्मानम् (अस्माच्छयरात् सत्याय पर 

परितोऽपिताः, तत्रच नेभिशब्दितं वल्याकारङ्काष्ट | उयो तिरूपसम्प्च स्वेन रूपेणाभिनिष्पचते* शत्युक्तरो- 

यथापितम्, एवम्प्राणज्ञन्दितिपरमात्मनि प्रजञामात्रा्- |वया देशविरेषनिचिष्टमभासास्मीति निश्ववरूपमदु- 

न्दानिदिष्टाश्चेतना अपिता: , तघुच मूतमात्रा्चव्दित- | सन्धानं कतेग्यभित्याह--एतामत ईति । अक्र 

ग्ाद्ययाहकजातं सवै समपितमिदयर्थः ।। | इति? इत्यस्य स क्रतु कुवीत? इति पू॑वाकयेनान्वयः। 
५. छा-उप. ३-१४-४॥ (एषे म॒ जात्मा अन्त- ¦ विस्तरण दीकायान्द्र्टन्योऽस्याथः॥ 
[ाकवकतवककव्ककण्न्क  " रषशं 

आ॥यतश्च यदित्यस्माल्पवसेते क्षेजमिति वचनम् । स च यः' इति स्रूपमाच्म् ॥ २॥ अ 
जातस्याप्रक्ृतत्वात्,षचरज्शब्दस्यातद्धिषयत्वादिति भावेनाह--सचचेति।"यतः क्षेत्रं प्रवतेते' इति प्रव- 
कस्य .ग्ङ्ृतत्वादित्याशयः | नन्धेवे चेदेतद्वक्तभ्यम् । क्रि यतश्च यत् "स च यः इलयेकेव प्रति- 

ज्ञा १ उत द्वे? नाचः, चशब्दद्रयाजुपपत्तेः, (तत्समासेन इत्यने नान्वयात् “स च यः! इत्यस्य वेया 
च ; न द्वितीयः, अथमेदामावादित्यतो द्वितीयमङ्गीक्ृत्याद--यतश्चेति 1 यतश्च यत्" इतिक्वनम- 
स्मादेवधर्मविशिष्टास्ेचं प्रवर्तत इति वक्तुं प्रतिक्लारूपम् । स च यः? इति वचनं प्रवतैकस्य खसरूप- 
मां वक्तं प्रतिज्ञारूपमित्यथमेद इत्यथः ॥ ३ ॥ 

<) 
[0 
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रा*“तस्माद्वा प्पतस्मादि्ञानमयात्।अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः "इति स्षिचज्ञस्याप्यन्तरा- 
तमतया आनन्दमयः परमात्माभिदहितः । पव्छकसामाथर्वसख च त्रत क्षेजश्चेचक्ञयोः 
पुथग्भावसूतयो्बह्यात्मकत्व च सखस्पष्ठं गीतम ब्ह्मसजपदैश्चैव- ब्रह्मपरतिपादनसून्ा- 
ख्यैः पदैः शारीर कसेः, देतुमद्धिः- देतुयुक्तैः, बिनिश्ितेः--निर्णयान्तेः; † “न वियद्- 
तास्मि" “दिष्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः।अप्राणो क्यमनाद्छभनो ह्यक्षरात्परतः परः" ^सेका- 
रणै करणाधिपाधिपः › “ भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तन स़तत्वमेति? इत्यादिकमभिपरे- 
त्याह--प्वस्ुक्सामाथर्वखिति । ' बह्मसूजर ` इत्यत्र दसषष्ठवर्थस्यैवन्धः प्रतिपादकत्वमित्यभिगेत्य 
^ सूत्रपदेः *इत्यत्र षष्ठीसमासभ्रम॒वारयति- ब्रह्मप्रतिपादनसरुजास्येः पदैरिति । फलक्तिमाह-- 
हारीरकसजरेति । हेतुयुकैरिति- हेदपरतिपादकैरित्यर्थः। कमणि क्ताभ्रयणे प्रयोजनाभावाष्िशे- 
षतो निश्चिते येषामिति भवे क्तं बहुवीहि चाभिपेत्याह--निणैयान्तेरिति । निर्णयफल्कैरिः्यर्थः । 

७०६ 

भ्र-पा॥ * ते आन-५-२ ॥ 
† शारी. २-३-१ ॥ नवियदश्तेः- 

वियन्नोत्पद्यते, कुतः ए अश्नतेः-भतिः- श्रवणम् ॥ 

निरवयवस्य आत्मनइवेत्पत्तिभ्रवणासम्भवादिति ॥ 

इदश्च पूर्वपक्षसूजरम् , अथ सिद्धान्तसू्रम् 
--अस्ितु ॥ २ ॥ -- अस्ति त्वाकाश्यस्योत्प- 
त्तिः; (आत्मन आक्राशस्सम्भूतः' इति अतेः , 

अतीन्द्रियार्थविषयया भरत्या ममाणान्तरापतिपन्न 

वियदुत्यत्तिप्रतिपादन सम्भव्येव ; आत्मनोऽपि 
मन जायते” इति प्रतिषेधादनुत्पत्तिः ॥ २ ॥- 
गौण्यसम्भवाच्छब्दाच॥। ३॥ ' तत्तेजो ऽसजत इति 
ायम्यव्वनात्^आकारः सम्भूतः "इतिश्रतिः गौ- 
णी, 'वायुान्तरिच्छश्चैतदग््रतम्' इतिदाब्दाच।३॥ 
स्याजैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ।॥ ४ ॥ एकस्य सम्भू 
तद्ब्दस्य, आकाशे गौणत्वम् अन्यत्र स॒ख्यत्वम् 
अनुषङ्ग सम्भवत्येव ; श्रवणाब्रत्तिवत् ; यथा ए- 
कस्य नद्यश्चब्दस्य (तस्मादेतहद्म नाम रूपमनन- 
ऋ जायते इति प्रकृतौ गोगत्व, "तपसा चीयते ब्रह्मः 
इति ब्रह्मणि मख्यत्वमावृत्तो॥ ४। परिहरति-प्रति. 
ल्ाहानिरण्यतिरेकात् ॥ ५ ॥ । येना्ते अतम्'इ - 

त्यादिना एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः. यहा- 
निः आकाशस्यापि बद्यकार्यत्वेन तदव्यतिरेकादेव 

भवति ॥ ५ ॥-- शब्देभ्यः ॥ € (- "आकाशः 
सम्भूतः * इत्यादि शब्देभ्यः अवगतां वियदुत्पत्तिष्त- 
त्ेजो.ऽसजतःइत्यत्र आकादाश्न्दावचनावगतं ते- 

प्राथम्यं न निवारयितुं श्चमम् ॥ & ॥ --या- 
वेद्धिकारन्ु विभागो लोकवत् ॥ ७ ॥ तुशब्द - 
श्वा, “टेतदात्म्यमिदं सर्व॑म् इत्यादिना आका- 
शादेरपि विकारत्वावगमात् तेजःप्र्धतिविभागव- 
वचने सवस्य प्दर्नाथैमिति निश्चीयते ; यथा 
लोके"ददेमेदे वदत्तयत्राः इत्युक्त्वा तेषु केषांचित् 
उत्पत्तिवचनम् ॥ ७ ॥ 

९. युण्ड, २-१-२॥ दिव्यो ह्यमूतं इति- पूर्व 
“वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः इति दयुसम्ब - 
न्धित्वेन (तदपाणिपादम्'इतिवा, ‹निलये विभुम् 
इतिवामूततवेन, ^तेनेदं पूर्णभ्पुरुषेण सर्वम्” इति 
बाह्याभ्यन्तरसर्ववस्त्वात्मतया, 'अचक्चुःश्रोलम् इ - 
त्यनिन्द्रियत्वेन प्राणमनः यूल्यतया ध्येनाश्चर॒पुखषे 
वेद सत्यम् इति विकाररूपदोषद्युन्यतया दिव्यादि- 
यभ्नपयन्तरान्दितश्च यः, तस्यापि कारणत्वेन पर 
इत्यर्थः प्रधान पुरुषयोस्तज्जन्यत्वादिति भावः ॥ 

२. कवे, ६-९॥ 

२. च्चे. १-९ ॥ 

ख।।तत् क्चक्षेजज्ञयाथात्म्यं विचश्ितं स्तौति ओओतृषुद्धिप्रोचनार्थम्--अदषिभिः ब- 
सिष्ठादिभिः बहधा बडभरकारं गीतं कथितम् । छन्दोभिः-छन्दांसि गादीनि, तैः 
छन्वोभिः विविधैः नानाभवेः 
दैश्च एव , ब्रह्मणः 

वेः नानाध्रकारेः पृथक विवेकतः गीतम्। किञ्च जह्मसू्रप- सचकानन चाक्यानि बह्मसूच्राणि, तैः पद्यते ज्ञायते बरह्म इति पदानि 
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रा॥ श्रुतेः" इस्यारभ्य श्चेज्भ्रकारनिणैय उक्तः; *“नात्मा श्चुतेर्निद्यत्वाच्च ताभ्यः” इस्यारभ्य 
श्ेचज्ञयाथात्म्यनिणेय उक्तः; †“परात्त तच्छ्रृतेः" इति भगवस्वर्यैत्वेन भगवदात्मकत्व 

५ ५ 

ताानवियदश्चुतेरिव्यारभ्येत्यनेन-- अस्ति ठु"इत्यादिकं सूचरषद्कम “दतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 
° तेजोऽतस्तथाह्याह ` “ आपः ` ‹ प्रथिवी ` इति सूलचतु्टय च विवध्चितम् । उक्त इति-अनेनाका- 
रओादधीनामुत्पत्तिकथनेन तत्संघातात्मकक्चे्रयाथार्म्यमुक्तप्रायसिति भावः। नात्मा श्चुतेरित्यारभ्येत्यनेन 
^ ज्ञोऽत एव › ‹ उत्करान्तिगत्यागतीनां ` ‹ स्वात्मना चोत्तस्योःः !नाणुरतच्छरृतेरितिचेन्नेतराधिकारात्? 

° खशब्दोन्मानाभ्यांच ` ‹ अविरोधश्चन्दनवत् * “अवस्थितिवैशेष्यादिति चेनाम्युपगमादधदिदिः^्युणा- 

द्वारोकवत् › ‹ व्यतिरेको गन्धवत्तथाच ददंयति * “प्रथगुपदेशात्? ^तत्रुणसारत्वात्ततब्यपदे यः प्राज्ञवत्” 

° यावदात्मभावित्वा् न दोषस्तददैनात् › "पुस्त्वादि वत्स्य सतो. ऽमिव्यक्तियोगात् ' 'निलयोपरन्ध्य- 
नुपरन्धिपसङ्तो ऽन्यतरनिवमो वान्यथा › ‹ कर्तां शाघ्नार्थवत्वात् › ° उपादानांद्विहारोपदे याच ‹ व्यप- 

देशाच क्रियायां न चेचिदेशविपर्ययः ` (उपरूज्िवद नियमः” ‹शक्तितरिपयंयात् ° ‹ समाध्यभावाच्र ° 
° यथाच तक्षोभयधा ' ' परा्ु तच्छ्रुतेः इत्यन्तं सूत्रजातमभिव्रेतम्। इत्यारभ्य ज्ञोऽतपवेद्यादि- 

भिरिति पाठे इत्यादिशब्देनैतद्विवश्चितम्। भगवतल्पवल्येत्वेनेति-- चेतनं प्रति नियमेन नियाम्यद्रव्य- 
[क ११ प्रत्तिपादिः १ = ॐ 

त्वस्य रारीरखक्चषणत्वादिति भावः। श्रुत्यादिभिः तस्येव क्चेचक्षेलक्शयाथात्म्यस्य ज्ञा शक्यत्वा- 

स्वत्तः किमर्थं श्रोतव्यमित्याशङ्कापरिहाराय पूर्वोक्तं (तत्समासेन मे श्णु ` इत्येतदल सगमय्य तन्तात्पर्य- 

श्र-पा॥ न्यारी, २-३-१८. आत्मा नोत्पद्यते , | मात्मकारणत्वलिङ्खात् सष्टव -परमात्मा तेज.प्रश्ति- 

'नजायते भियतेः इतिश्चुतेः, “निलयो नित्यानाम् | शारीरकस्तत्तच्छन्दैस्सा्चात्कारणत्वेनाभिधीयते ॥ 

इत्यादिश्चुतिम्यो निव्यत्वावगतेश्च ; जीबेत्पत्तिपशच | ४ शारी. २-२. शोऽतणएव।१९॥-“अथ यो वे- 
[ +) णाद, भ ९ छ, $, [ १ +>, १ 

अङ़्ताम्यागमक्रतविप्रणाद्यध्रसङ्खः; वघम्यनश्ण्यत्र- ¦ देदं जिघाणोति स आत्मा मनसैतान् कामान् प- 

सङ्गश्च दुर्वारः ॥ | इयन्न्रमते ` इत्यादिशचुतेः बद्धो मुक्तश्चात्मा जा- 
† शारी. २-३-१८ ॥ तैव ; “ मनोऽस्य देवे चष्चुः ` इति श्रुतेः 
१. शरी. २-३-२॥ । स्वधर्मभूतं ज्ञानम्मनः ॥--उत्करान्तीति। २० ॥ 

४.५ ४ [4 ४५ ५ 
२. शारी-२-३-७ एतेन -जनेनेव न्यायेन मा | -्चेतेरिति वरते, ‹ तेन प्रयोतिनैष आत्मा 

तरि्नोऽपि उत्पत्तिर्क्ता;नायं न्यायातिदेशः-अ- | निष्कामति › ‹ येवेकेचास्माछ्लोकास्पयन्ति › 
धिकाशङ्काभावात् । 1 तस्माछ्छोकाल्पुनसेत्यस्मे खोकाय कर्मणे ? इति 

३. द्यारी. २-२-१० ॥ अतः-“ वायोरेव | उत्करान्तिगव्यागतीनां भ्वणात् अणु्जीवः ॥ 
केवलात्, तेज उत्पद्यते ; तथाह्याह अतिः ‹ वा- | --सख्ात्मनेति ॥ २१ ॥ चशब्दोऽवधारणार्थः, 

योरभिःइति॥ ९ ०॥--अआपः॥ ११॥-- आपोऽपि; | यद्यपि रशीरवियोगरूपत्वेनोत्कान्तिः स्थितस्या- 

अतः-तेजस प्यवोतपचन्ते ‹ अभरेरापः "इति श्रुति- | प्यात्मनः कथंचिदुपपद्यते, , गत्यागतीढ॒ न कथ 
सथाद्याह॥- -प्रथिवी॥ १२ ॥- प्रथिवी अद्धय | चिडुपपव्यते; अतस्ते खात्मनव सम्पादये ॥-- ना- 

उत्पद्यते; “अद्भयः परथिवी 'इतिद्याह।।- राद्धन्त- णुरिति॥२२॥ -सवा एष्र महानज आत्मा'इतिशतेः 

माह- तदभिध्यानादेव वु तद्धिङ्गात् सः|| १४॥- | नाणुरितिचेत्.न, “यस्याठुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा? 
°तत्तेज एेश्चत .-.ता आप रेश्चन्त इति तदभिध्या- | इत्यणुशब्दात् “ आरामा ह्यवरः ` इत्युद्धत्य 
नरूपात्^तदे क्षत बहु स्याम् इत्येतत्सखरूपात् पर- | उन्मानशब्दाचाणुर्जीवात्मा ॥ --अविरोधइति ॥ 
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्-पा ॥ २५ यथा चन्दनविन्दुरेकदे शस्थो 5- | सस्यात् , ज्ञाने विद्यमानेऽपि हेत्वन्तरेण निवारणा- 
र [> ५ [4 ध गः ¢, 

पि सकल्देहव्यापि सुखे जनयति, तद्वदात्मनो ऽ । सम्भवात् ; आगन्वुकज्ञानसर्वंगतात्मवादेऽपि स 

णुत्वे ऽपि सककरूदेहव्या पिसुखाचयनुमवः सम्भवति, | प्व दोषः $ सर्वात्मनां सर्वगतत्वेन ज्ञानहेतूनां 
अतोऽविरोधः॥--अवस्थितीति॥ २५।--देहवि- 
शेषस्थितेश्वन्दनस्यति चेत्- न, आत्मनो पि तद- 
भ्युपगमात्, "हृदि ह्ययमात्मा? “यो ऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु दयन्तर्ज्योतिः पुरुषः+इति श्रुतेः॥-- गुणा- 
दिति॥२६॥- आत्मा सखगुणेन ज्ञानेन सकष्देरद 
न्याप्याचुभवति, आखोकवत्--यथा मणिप्रभ्तयः 
सखकीयेनाखोकेन सकर्देदां व्याप्य प्रकाद्ययन्ति, 
तद्त् हदयसस्यात्मनो ज्ञानं सकर्देह व्याप्य 
वर्तते ; अल "वाः शब्दः .अविरोधअन्दनवत्' 
इत्युक्तमतान्तरन्यान्रत्यर्थः, खमतसूचनार्थ इति 
यात् ॥--व्यतिरेक इति ॥ २७ ॥- "विज्ञान 

यज्ञन्तनुते* डा विज्ञानमेवात्मेति इछयक्तम्., तत्कथ ज्ञा 
नस्य स्वरूपन्यतिरिक्छगुणत्वसमुच्यत इति चेत् - त- 
लाह-व्यल्िरेक इति । “गन्धवती परथिवीः इ- 
तिवत् "अह जानामिइतति गुणवच्वेनोपन्धेः व्य- 
तिरेकोऽस्ि; तथा दद्यंयति च श्चतिः (जानय- 
वायम्पुख्षः' इति ॥ -- प्रथागेति ॥ २< 1-- 
आत्मनः एथक्त्वेनापदिद्यतेच ज्ञान, "नहि बि- 
शाद॒विक्ञतेरविपरिल्योपो विद्यते ` इति ॥--तद्भु- 

णेति ॥ २९ ॥--यावदितिच ॥ ३० ॥ पूवमेव. 
न्याखल्यातम्. ॥--पुंस्त्वादिवदिति॥ ३ ॥ सुषुप्त्या- 
दिष्वसतों ज्ञानस्य याबदात्ममापित्वं कथांमव्य- 

जाह--पुस्त्वादिवदिति। खुघरुप्त्यादिषु सतो ज्ञान- 
स्यानमिन्यक्तस्यापि जागयादौ अमिन्यक्तिस- 
स्मवात् स्वस्पानुबन्ध्येव ज्ञानम्, यथा पुस्त्वासा- 

धारणसखत्तमधातोः बाव्येऽपि खतो युवत्वेऽभिव्य- 
किर; जीवात्मनः ज्ञाचृत्वमणुच्वञ्चाक्तम्॥-एवमास्म- 

मो ज्ञावृत्वमणुत्वञ्ाक्स्वा ज्ञानात्मवादे तस्य स- 

वंगतत्वे दुषणमाई--निस्योपरब्धीति ॥३२॥ अ- 

| मनःसयो गाद्धीनां स्ैसाधारणत्वात्;अद्षटहेवूनामपि 
। सर्वसाधारणत्वात् तेनापि न नियमः, अथोपल- 
¦ न््यनुपकन्ध्योः विरोधादुपरन्धेर्वा एते हेतवः स्युः) 
, अनुपरन्धेवौ ;-तथा सति अन्यतरनियमस्स्यात् ॥ 
--कर्तेति ॥ ३३ ॥ व्यवाख्यातम्।।--उपादाना- 

दिति ॥ ३४ ॥ -- उपादानात्-उादिदयमानात्, 
विहायो पदे शाच,उपदिश्यते हि उपादान विहारश्च 

एवमेवे एतान्प्राणाम् ग्दीत्वा खे शरीरे यथा- 
काम परिवर्ते" ति उपदानविहारयोः. करत्वोपदे- 
चाच कर्ता जीवः ॥ --व्यपदेदशादिति ॥ ३५ ॥ 
-- "विज्ञानं यज्न्तनुते" इत्यादिना यलादौ क- 
त्वन्यपदेलशाच् कर्ता ; विज्ञनखन्दो ऽन्तःकरणस्य 

बुद्धेः; नात्मन इति चेत् - न, तदा °विज्ञानिनः 
इतिनिर्देशविपर्ययस्स्यात्, बुद्धेः करणत्वादिति ॥ 
--उपरूर्धिवदिति ॥ ३६ ॥ आत्मनो ऽकरवृत्वे 
दोष उच्यते ; प्रकृतेरेव क्रत्वे तस्यास्सर्वसा- 
धारणत्वेन पूरवोपरून्ध्यनियमवत् फलानियमः 

स्यात् ; अन्तःकरणमेदेऽपि स्वैषामात्मनां स- 
वंगतत्वेन साधारण्यमनिवार्यम् ।--राक्तीति ॥ 
३२७ ॥--जुद्धेः करत्वे कर्तुरन्यस्य मोक्चत्वा- 
योगात् मोक्तृत्वदयक्तिरपि बदधेरेबेति आत्मनो 
भोक्वृत्वयक्तेः विपर्ययः-हानिरित्यर्थः ।॥--समा- 
ध्यमावाच ॥ ३८ ॥ -- प्रकृतेरेव क्चत्वे मो - 

क्षसा धनभूतसमाध्यभावश्च स्यात् ; भप्रकृतेरन्यो- 
ऽस्मिः इति समाधाने प्रकृते; कवत्वायोगात् ; 
नच^भरक्ृतेरन्यो ऽप्मिःइति प्रकृतिस्समाधातुमखम्, 
अत आत्मेव कर्ता ॥--यथेति ॥ ३९॥ --आ- 
त्मनः कवरैत्वे "भोगवाज्छायां करोति, अन्यथा न 
करोति"इति व्यवस्था च सिद्धयति ; यथा वश्चा 

न्यथा ~ चतिम।जसर्वंगततात्मवादे तावत् नयत्वात् | खकायंधु; बुद्धेरिच्छाभावात् न व्यवस्था, चेतन- 
[ ̂> क -] [= | [अ 

स्वदोपरून्धिस्स्यात्, सेकगेचकाभावात् ; विच्मा- | घर्मत्वादिच्छयाः ॥--परादिति ॥ ४० ॥ व्या- 
नायाः अनुपरुन्धेरपि खेव हेरि सखापि नित्यव- | ख्यातम् ॥ 

शछापडच्यन्ते, तेरेव च क्षित्रश्चेजज्ञया थात्म्यं "गीतम् इति मजुवतेते । 'आस्मवयेवोपासीत 
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रा॥ मुक्तम् ; एग बहुधा गीतं; क्षेच्रक्षचज्ञयाथास्म्यै मया सङ्कपेण खुस्पषमुच्यमानं 
छ ण्वित्यथेः ॥ ४॥ 

महाभूतान्यहृङ्ञरो बुद्धिरन्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशकं च पश्चचेन्द्ियगोचराः 
इच्छा द्रेषस्युखं दुःखं सक्वातश्वेतनाधृतिः 

एतत् क्षतं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरन्यक्तमेवचेति-श्चत्रारम्भक्रद्रव्याणि ; परथिव्यपेजोवाय्वा- 

कारा महाभूतानि; अहंकारो भूतादिः, बुद्धि मेहान्"अश्यक्तं प्रकृतिः; इन्द्रियाणि ददोकं 
च पञ्चेन्द्रियगोचरा इ ति-श्चत्राधितानि त्वानि; श्रो्त्वक्चक्चुजिंह्याघाणानि पञ्च ज्ञा 

ष्च 

तामाह -पवबहुध्ागतिांमेयादि ्षक्रक्षलज्ञयाथार्म्यस्य श्रुल्यादिभिरतिविस्तरेण व्रहुधा गीतत्वात्कि- 

चिञ्जेन स्पष्टमवगन्तुमशक्यत्वास्सर्वज्ञेन मया सेक्षपेण सुस्यष्टमुच्चमाने तच्छरोतव्यमिति मावः ॥ ४ ॥ 
^ ४ तस्कषेतं यच यादृक्च › इत्यादो `यचः इति प्रतिज्ञातस्य "महाभूतान्यहेकाये बुद्धिरघ्यक्तमेवच' 

इव्येतत्प्रतिपादकसित्यभिप्रयिणाह--मदहामूतानीत्यारभ्य 
इतिश्च चारभ्भकद्रव्याणीति । मूतशब्दस्य 

सशरीरचेतनादावपि प्रयोगा्तद्धमन्युदासाय प्रकृतोपयुक्तमर्थमाह--पथिव्यत्तजइति । अदंकार शब्द - 

स्य जिविधाहकारवाचित्वेऽपि साच्विकाहकारस्येन्द्रियारम्मकत्वाद्राजसस्यौ मयानुग्राहकत्वात्तामसपर- 

त्वमाह--अहंकारइति । बुद्धिशब्दस्याध्यवसायपरत्वश्सन्युदासायाह-- बुद्धिभहानिति। अव्यक्तश- 
ब्दस्य ‹ ्न्यक्तमक्षेरे टीयते ` इ्युक्ताव्यक्त परत्वे तत्करारणमपि वक्तव्य स्यादित्यमिप्रयस्तद्वयाच्े-- 

अन्यक्तं अङ्कातिरिति।'इन्द्रियाणि दशेकंचः इत्यादिकं 'यादक्चःइति प्रतिज्ञातस्य प्रतिपादकमित्यभि- 
प्रयिणाह--इन्द्रि+णिदश्चेत्यारभ्य ६ति श्चेचराभश्चतानि तच्वानीति । इन्द्ियाणामेकाद सत्वन्य- 

क्तीकरणाय तद्वोचरादइत्युक्तपञ्चसंख्यास्पष्टीकरणाय च॒“ त्वक्चक्ुना्िका जिह्वा श्रोजमत च पञ्च- 

मम्। खब्दादीनामवातयथ बुद्धियुक्तानि च द्विज । पायूपखा कसं पाद्य वाक्च मतरेय पञ्चभी । वि 

सर्मरिस्पगत्युक्ति क्म तेषां च कथ्यते। एकाद दं मनश्चात्र इति पराश्चरोत्तयनुसारेण तानि इन्द्िया- 

रथाश्च विरेषरतः कथयति--श्रब्त्वगिवयादिना।*इच्छा देषस्खुख दुःखम्! इव्येतत् चद्धिकारि' इ्यु- 

प्र-पा॥ १, स॒बाङ. २. खं ॥ | २.पेपु. १-२-४८-४९॥ 

----------------------- --({((-(-((((न च 
स।इसवमादिभिः बह्मसूज्रपदेः आत्मा ज्ञायते, देत॒मद्धिः युक्तियुक्तेः वि निश्चिते; निस्सं- 

छायसूयैः निश्ितप्रव्ययोत्पाद् कैः इत्यथः ॥ ८॥ (४ 

स्तुत्या अभिसुखीभूताय अद्चैनाय आह् भगवान् महाभूतानि महान्त च तानि 

भूतानि , सचैविकार्यापकत्वात् । भूतानि च सुस्माणि, न स्थूलाने । स्थूला ठु 

इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधांपिष्यन्ते।अह ङकारः महम्डतकारणम् अर्देभत्यययलन्षणः। अह - 

्ारकारणं बुद्धिः अध्यवसायलक्षणा । तत्कारणम् अब्यक्तमेव च> न न्यक्तम् अन्य- 
पा. 

आ|| ब्रह्यसूत्रण चारष्स्क्म् | ४ ॥ 

आान्रह्यणः सुचचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूललाणि ततश्च चछन्द साद्धिवाक्याना च तयात्वत् टषिभिररि 

त्यादिकं ब्रथा स्यादित्यतो रूढटिमाश्निव्याह- ब्रह्यति ॥ ४ ॥ 
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रा॥ नेन्द्रियाणि वाकप्ाणिपादपायुपस्थानि पञ्च कर्मन्दरियाणीति तानि का -प्कमिति १ 
इन्द्रियगोचराश्च पञ्च -दव्दस्पदौरूपरसगन्धा इच्छ षद्धेषस्सखुखं दुःखमिति.श्लेजकायाणि 
श्चत्रविकासया उच्यन्ते ; यद्य पीच्छाद्ेषखुखडुःखान्यात्मधमेभू तानिःतथाण्यात्मन ; प्षेजस- 
बन्धपयुक्तानीति श्चेज कार्यतया श्चे्रविकारा उच्यन्ते;तेषां पुखुषध्मत्व ̂  “पुरुषस्स्ुख - 

ताक्तस्य प्रतिपादकमित्यारायिनाद --इच्छाद्धेष इति। इच्छादीनां मूतसङ्खातरूपक्षेत्रपरिणामत्वाभावेन 

कथं क्षेलविकारत्व, प्रत्युतात्मधर्मभूतज्ञानविकारत्वमेवेत्याशयेन शङ्कते--यद्यपीति । तेषां क्षे्विका- 
रत्वव्यपदेरा ओौपचारिक इत्याशयेन परिहरति-तथापीति । क्षेत्रासाधारणकार्वत्वमुपचारनिमित्तमि- 
ति भावः] ननु कथमिच्छादीनां धर्ममूतज्ञानविकारत्वम् १, “्रामस्सद्कल्पः' इत्यादिना तेषां मनो- 

विकारस्वश्रवणात् । 'वच्चछरत्तिर्मनोवद्यपदिश्यतेः इति सूत्रभाष्ये ने कामादिक मनसस्तच्वान्तरम्* इ- 
ति भाषितत्वाचेत्यत आह-- तेषामिति ! नचाश्चयत्वमन्तरेण हेव॒त्वमस्त्विति वाच्यम्, (कीयंकारण- 
कर्तैत्वे हेतः यक्रतिखूच्यते : इति पूर्ववाक्ये क्रियाश्रयत्वरूपकर्तृत्वं प्रति प्रकृतेरा्रयत्वेन हेतुत्वोक्त्या 
तद्वेरूप्यापत्तेः । नचान्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यरूपजीवस्य युरुषरब्देन विवक्षितत्वात् , “करामस्संकस्पः' 

इत्या दिश्वुत्यनुसरेण योग्यतयान्तःकरणस्य॒तदाश्रयत्वपरमेव दुरुषस्युखदुःखानाम्'इति वाक्यमिति 
वाच्य, देहादिबदन्तःकरणस्यापि पक्रतिपरिणामच्रेन कार्यकरणकर्तरल्े खखदुःखानां भोक्तृत्वे च हेतुः 
प्रकृतिरूच्यत इत्येवोक्त्यापत्तेः। चैतन्यसंवन्धप्रयुक्तं भोक्तृत्वाश्रयस्वमिति ‹ चुरुषस्छुखदुःखानाम् इत्यु - 

क्तिरिति चेत्-कर्तरस्ाश्नयत्वमपि तत्संवन्धायत्तमिति तत्रापि तथोक्तेस्स्यात्। नचेवे“करामस्सकल्पः' इति 

श्रुतेः धैञ्चद्त्तिमनो उद्वयपदि श्यते"इति सूत्रभाष्यस्य च कथसुपपात्तिरिति बाच्यःकामसंकस्पादि शब्दवा- 
च्यधर्मभूतक्ञानपरिणा महेवुमूतमनोत्तीनां तत्कार्यवाचेशब्देनामि धानपूर्वकं मनसस्तच्वान्तरत्वाभाव- 
प्रतिपादनपरस्वेनोपपत्चेः। ननूमयसंप्रतिपन्नमनोश्नत्तिभिरेव तत्ता स्चीमिस्सर्वकार्योपपत्तौ कामादिखब्द- 

प्र-पा॥ *गी. १२२० ॥ १. बू. ३-५-३ ॥ | विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृरतिरथघरतिः हीर्थी- 
२. शारी. २-४-११ ॥ पञ्च्त्तिरिति - वा- , भीरिवयेतत्सर्वम्मन एवः इति वचनात् ; एव 

युकरियाधिकरणस्थमिदं सूत्रम् । प्राणापानादीनाम- ¦ ‹ प्राणोऽपानो व्यान उदानस्समन इत्येतत् स्व 

मेदेन पञ्चधावसित एक दव प्राण इत्याह-- | प्राण एव?इति वचनात् अपानादयो.ऽपि प्राणस्ये- 
पञ्चेति । यथा कामादिडृतिभेद तत्कार्य॑भेदेऽपि | व वृत्तिविशेषाः, न तच्वान्तरमित्यवगम्यते ॥ 
न कामादिक मनसस्तत्वान्तरम्, `कामस्सङ्कस्पो | ३. भीभाष्ये ॥ ४. गी. १३-२० ॥ 

शक्तम् अन्याङूतम् ईभ्वरराक्तिः'मम माया दुरत्यया" इव्युक्तम्। वशब्दः ग्रकृत्यवधार- 
णाथेः 1 पताबत्येव अष्ट्रा भिन्ना प्रकतिः । (चः शब्दः मेदसमुच्चयाथैः । इन्द्रियाणि 
द्रा -श्रोजादीनि पञ घुच्यत्पाद कत्वात् घुद्धीन्द्ियाएणि ; वाक्पाण्यादीनि पञ्च क्तर्मनि- 

वैत्तेकत्वात् कर्मन्दियाणि; तानि दश--ष्एकं च, किं तव्१- मनः एकादश सङ्कटपाद्या- 
त्मकम् । पञ्च च इन्द्रियगोचराः खब्दादयो विषयाः । तानि तानि साह्भयाः चतु- 
्चिंशतितत्वानि आचक्षते ॥ ५॥ 

अथ इदानीम् आष्तमगुणाः इति यान् आचक्षते वैरोषिकाः, ते अपि श्चेजधमीः पव, 
न तु श्चेत्ज्ञस्य इति आह भगवान् -इच्छा--यज्ञातीयं खुलात्मकम् अथम् उपलन्ध- 
वान् पूव पुनः तञ्चातीयं समुपलभमानः तम् अथं समादातुम् इच्छति खखहेतुरिति ; 
खा इयम् इच्छा अन्तःकरणस्य धमः, ज्ञेयत्वात् श्चेजम् । तथा देषः--यज्ञातीयम् अं 
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ताावाच्यधर्ममूतज्ञानपरिणामकल्पने प्रमाणामावात्कामादि शब्दानां सनोच्रत्तिषु टाक्षणिकत्वमनुपपन्न - 
मिति चेन्न, 'शोऽकामयतः अथ पुरूषो हवै नारायणो ऽकामयत' इति खनि तैद श्चत "रस ईक्षांचक्रे "इत्य 
न्तः करणरदहितजगत्कारणाितज्ञानविशेषवा चीश्चतिखन्दपाठात् “स तपोऽतप्यत'इति तत्सयानपरिततप- 
सशब्दस्य श्यस्य ज्ञानमयं तपः?इति ज्ञानशब्देन व्याख्यानात् मस यदि पिवृलोककामो भवति सकस्पा- 

देवास्य पितरस्समुन्तिष्टन्तिः इति सुक्ताश्चितत्वेन कामक्षकस्पयोडश्रवणात्सुखत्वापरपर्यायानन्द त्वस्य “ई 
ह्येवायं रन्ध्वानन्दी भवतिः आनन्दं बरह्मणो विद्वान्" इत्यादिषु “अअनुद्टज्ञानमेव ह्यानन्दः* इति 
माष्यक्रदुक्तरीत्या सुक्तबह्यसंबन्धिज्चानद्ात्तत्वश्रवणात् ° निरस्तातिरयाह्वाद खुखमचैकटक्षणा 1 मेषज 

भगवत्प्रािरेकान्तात्यन्तिकी मताःइति मगवदनुभवरूपभगवत्परासेस्छुखरूपत्वस्म्रतेश्च कामसंकस्पसुखा- 
दीनां ज्ञानावस्थाविरेषत्वरस्य अवहयामभ्युपगमनीयचस्वान्मनोद्त्तीनामज्ञानत्वेनान्या धीनग्रकारातयानन्या- 

धीनप्रकाश्यत्वादिरूपव्यापकनिन्रच्या व्याप्यभूताथांन्तरप्रकाशादिहेतत्वासंमवेन ज्ञानावस्थाविशेषानङ्खी- 
कारे विषयप्रकाराव्यवहासादेरनुपपत्तेस्खप्रका रज्ञानावस्था विशेषाणामावच्यकत्वादनेकशाक्तिकल्पने गौरवे - 
ण क।मसकस्पादि शब्दानां इ्ात्तिघु खाश्चणिकववस्य न्याय्वत्वाच।नच इत्ती नां चेतन्यसंबन्धेन विषयप्रका - 

शादिसमर्थत्वमिति वाच्यम्, निर्विशेषचैतन्यस्य सर्यविषयविमुखस्य विषयप्रकाशाद्योग्यत्वेन तत्स- 
हायस्य “शतमप्यन्धानां न पश््यति"इति न्यायेन विषयप्रकाशादि सामर््यानापाद कत्वाक्निरविेषचेलन्यस्य 

तच्योग्यव्वे तेनेव यकाद्ाद्युपपत्तौ इृच्यवच्छेद कल्पना निष्फखा स्यात् ; नच संसारदशायां सेकुचितस्य 
तस्य विषयव्यवस्थोपयिकतया साफल्यमिति वाच्यम्, तस्य॒ सकोचाङ्गीकारे निर्विंकारत्वादिप्रतिपा- 

दकश्चुत्यादिविरो धाचक्षुरा दि इत्तिमिरेव विषयव्यवस्थोपपत्तेश्चःधर्ममूतनज्ञानस्य च विकारोऽङ्गीकृत एवेति 
न किंचिदनुपपन्नमस्माकम्--इति।एतत्सर्वमसभ्पित्य मापितं -तेषां पुरुष धर्मत्वं“पुखुषस्सुख दुःखानां 

२. नारायणोपनिषत् ॥ 

३. छा. ६-२-२३ ॥ ४. प्रन्न ६-३॥ 

५, तै. आन ६-४ ॥ ६. सु. १-१-९॥ 

मर-पा॥ २. तै. आन. ६. अनु. २॥ | १०. श्रीभाष्ये ॥ 
| 

| १९.बि. पु- ५५ ६-५९॥ निरस्तेति येनेतशतिश- 
यो निरस्तः, स सर्वातिरायीत्यथः,आहाद :-ससा- 
रतापच्रयनिवारकः, एताहद्यसुखमावः-आनन्दा- 

७. छा उप. ८-२-१९ ॥ सयदि पितृलो- नुभवः, स एव एकर्क्षण मुख्यलश्चण यस्यास्ताह- 
ककामो भवतीति-- तेन पितरल्येकेन सम्पन्नो म- , शी, एकान्तत्वम्-अनन्यविषयत्वम्, आत्यन्तिक- 
हीयते” इति वाक्यरोधः । सः सुक्तस्सन्, यदि । नित्यत्वम् , "भक्तया त्वनन्यया? इत्युक्तेः; एतादसी 

प्राचीननेकजन्मसम्बन्धिपितृवगं दिहश्चते, त | भमगवत्प्ा्तिः-हेयप्रत्यनीककव्यःणेकतानस्य प्रातिः, 
दास्य पितरवर्ग एतस्य सङ्कल्पमाच्रसमुत्थितो | भेषज -संस्रतापतत्तस्य तन्निवर्तनोषधमिति, म- 
मवति, तेन सहितः पूज्यते इत्यथः !! ता-सम्मता, (तस्मात्तत्प्रा्ये यज्ञः क्रियते पण्डि- 

८. ते. आन. ७-१ ॥९ आन ९ ३।' तनरेः> इति ॥ 

दादुःखहेतुत्वेन अुभूतवान्,पुनः तज्ातीयम् अथम् उपलभमानः त दवेष्टि; सोऽयं द्वेषः 
ज्ञेयत्वात् क्चे्रमेव । तथा सुखम् अयुद्कूखं प्रसन्न सच्वात्मकः ज्ञेयत्वात् क्षेजमेव, दुःख 
प्रतिक्रूखात्मकं; ज्ञेयत्वात् तदपि क्चेचम् । सङ्घातः देहेन्द्रियाणां सहति; । तस्मिन् अभि- 
ठ्यक्तान्त ःकरणच्त्तिः , तपे रोह पिण्डे अग्निरिव, आत्मचेतन्याभासरसतिद्धा चेतनाः; 
सा च क्षें, ज्ञेयस्वात्। धतिः यया अवसादं प्राक्तानि दृदेच्धयाणि धियन्ते; साच ज्ञे 
यत्वात् स्षेजम्। सकौन्तःकरणधर्मोपलश्चणाथम् इच्छादिग्रहणम् यत् उक्तम् तत् उप- 
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रादुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते'इति वक्षयते;सेघातश्चेतनाधुतिः--आश्ातिसाध्ारः सु 

खदुःखे अज्ञानस्य भोगापवर्गौ साधयतश्च चेतनस्याश्वारतयोत्पन्नो भूतसंघातः श्रकृत्या- 

दिषरथिव्यन्तद्रव्यारधमिन्दियाश्रयमूतमिच्छाद्वेषखदुःखविकारि भूतसंघातरूपं चेत. 
नस्युखरदु ःखोपभोगाशधारत्व प्रयोजनं क्ष्रमित्युक्तं मवति,णतत् क्षेचं समासरन सक्चेपेण स- 
विकार-सकायेमुदाद्तम् ॥ ५॥ ६ ॥ 

अथ क्ष्रकायष्वात्मज्ञानसाध्नतयोऽपददेया गुणाः प्रोच्यन्ते-- 
[अकः ("अ [ (~, ने 

अमाानत्वमद्स्मल्महसा क्षान्तराजवम् । 
* न + = (~ ~ 

आचायोपासनं शोच स्थेयमात्मविनिघ्हः ॥ 9 

अमानित्वम्-उत्कृष्टजनेष्ववध्ीरणारहितत्वम् › अदम्मित्वं- - धा्मिंकेत्वयश्चःपयो- 

तामोक्ठत्वे हेतु खुच्यतेइति वश्ष्यतदइति। चेतनाधृतिः "इत्यत न तावत्पद द्वयं, चेतन्यस्य श्चेत्ान्त- 
मौवात्; एकपदत्वे ऽपि चेतनाया धरतिरिति न विमदः, धृतिशब्दस्याधारपरत्वे शरीरस्य चैतन्याधार- 
त्वासंमवात् ; भोगसथानपरत्वे निर्विंशेषचेतन्यस्य भोक्वृत्वानम्युपगमात् “रप्र हि द्रष्टा श्रोता रसयिता 
धाता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः? इति ज्ञातृत्वकर्तरत्ववििष्टचेतनस्यैव मोक्तुस्वश्रवणाच । 
चेतनस्याघरतिरिति विग्रहः! चेतनशब्देनात्मा निर्दिश्यते। “भूतख्ड्याम' इतिवत् आध्रतिशब्दो.ऽपि (अक - 
तैरि च कारके संज्ञायास्* इव्याघारपर इत्याह-- आध्र तियाधार इति । अन्रोदि शार्थक्रमवराद्न्युत्क- 
मेण व्याख्यातम् ।आधारत्वस्साल भोगायतनत्वरूपत्वान्नाघेयत्वरूपशरीरखक्षणविरोध इत्यभिपरेलयाह-- 
खखेति । “महाभूतानि 'इत्यदेस्ुगहत्वाय “महाभूतानि ' इत्यादेः 'ततक्षेत्र य याह क्च इत्यादि यद्धत्तप - 

अकाथविषयतां द दांयन्पिण्डिता्थमाह-- प्रकृत्याद्छीति।सविकाररन्देनेच्छा दीनां क्षे्रपरिणामत्वशङ्का- 
व्युदासायाह --सकायैमिति ॥ ५॥ ६ ॥ 

पूवं क्षित्रज्ञादपि पश्चाच्ज्ञानोदेशे ऽपि ततस्साधनानामनुष्ेयानामिच्छादिबर्क्षेचकार्यत्वात्तदनन्तर- 

मिह तद्धक्तिरित्यभिप्रयेणाह--अथ प्षे्रकार्यष्विति। विद्याभिजनधनादिसंपत्तिमूक उत्कृषटजनावमान- 
हेवगर्वोऽत्र मानः ; तद्वान्मानी ; तदन्यो.ऽमानी $ तस्य मावस्तच्वम् ; मानित्वस्यामावो वाऽलामानि- 
त्वम् ; ष्टवमदम्मित्वमपि ; तदाह -तद्रहितत्वमिति । "धर्मध्वजः इति स्परत्यनुसारेणाह-- श्वार्मिक- 

प-पा॥ १. प्रश्न. ४-९॥ २. वि- पु. २-३-६९ ॥ २. अष्टा- ३-३२-९ ॥ 

यासंह रति-- पतत् कषेत्रं समासेन सखविकारं सह विकारेण मह दादिना उदाहृतम् 
उक्तम् ॥दट। 

यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः इद् शारारं श्चजम्'इति उक्तं, तव् श्चं व्याख्यातं म- 
हाभूतादिमेद्भिन्नं धुत्यन्तम् । क्षेचज्ञः वक्ष्यमाणविहोषणः-- यस्य सपभावस्य सचनस्य 
परिज्ञानात् अग्बतत्वं मवति , तं श्ञेयं यत्तस्प्रवश्ष्यामिः इत्यादिना सविदोषणं स्वयमेव 
वक्ष्यति भगवान् 1 अश्युना तु तच्छज्ञानसाधन गुणम् अमानित्वाददिलश्षणं--यस्मिन् सति 

आ} इच्छादयो विकाराः ॥ ६॥ 
१ ^ 

ज॥\' महाभूतानि "इत्यतक्रम्य^ए तर्के समासेन सविकारमुदाहृतम् इल्युक्तम्।तच न ज्ञायते किं सेल 
के च तद्विकारा इत्यत आह--इच्छादय इति । पूर्वं शचेत्तमिति भावः ॥ ६ ॥ 
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रा॥जनतया ध्म नुष्ठानं दम्भः, तद्रहितत्वम्; अर्दिसा --वाञ्वनःकाथिः परपीडारहितत्व - 
म्श्चान्तिः--परेः पीड्यमानस्यापि तान्प्रस्यविकृतचित्तत्वम्; आर्जवं -परान्परति बाड्नः- 
कायपवरत्तीनामेकरूपता ; आचार्योपासनम्-आत्मज्ञानप्वायिन्याचा्ये भरणिपातपरिप - 

पअसेवादिनिरतत्वम् ; शौोचम्--आत्मज्ञानतत्साघनयोग्यता मनोवाक्धायगता दाख्सि- 
द्धा; स्थेयम् -अध्यात्मह्ाखोदितेऽथ निश्चलत्वम्; आत्मधिनि्रह---आत्मखरूपग्यति- 
रिक्तविषयेभ्यो मनसो निवतेनम् ॥ ७ ॥ 

ता।॥ त्वयाःप्रयोजनतयेति । न पुनश्चोदितकर्तव्यताबुच्येति मावः।" अनर्थैकफरपीडारूपो व्यापारो 
दिखा; स च वाद्भमनःकायोच्चिभिरपि शापादिद्वारा संभवतीति सेमावितसमस्तपरकारनिषे धस्य वचना - 

त्विद्धस्य असकोचेन विवक्षितत्वात्--्राड्नःकाधैरित्यक्तम् । पर रीडति-- प्रायिकत्वासिप्रायम्, 

अश्ास्रीयस्वपीडाया अपि दिंसात्वात्। ` भनस्यन्यद्वचस्यन्यत्' इव्येवंरूप हि कोिल्य, तन्निद्रत्तिरार्जवमि- 
स्यभिप्रायेणाह--परान्पति वाड्नःकायप्रच्र्ी नामेक रूपतेति। उपकारलुद्या आचा्योपासनस्य 
स्वरसवाहित्वरज्चापनायाह--आत्म्ञानप्रद्ायिनीति । यद्वा आत्मज्ञानापेक्षितत्वज्ञापनाय तदुक्तिः । 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रभेन सेवया "इति प्राक्प्पञ्चितमिहोपासनरब्देन संगरहीतमिति ज्ञापनाय मरणि- 
पाताद्युपादानम् । अश्यचित्वे ह्यत्तरकमौ ्ययोम्यत्वरूपमर् ; छचित्वं च तव्योग्यत्वम्; त्चाच प्रकरणविशे- 

षितविषयमित्याह --आत्मज्ञानेति। रागादयो ऽदतादयो निषिद्धमक्षणादयश्च मनोवाक्कायानामञ्युद्धयः। 
परत्यक्षाद्यगोचसत्वप्रामाणिकत्वप्रतिपादनाय तत्तदिशेषावगमाय च--शासख्रसिद्धव्युक्तम् । सेयं निश्च- 
कत्वम्; तच प्रकृते नियच्छति--अध्यात्मेति । निश्चर्त्वै ब्राह्यक्रुदृष्टिमिरक्षोभणीयत्वं, निस्संदेहत्व- 
मित्यर्थः ।निग्राह्यत्वसाम्यीद लात्मशब्दो मनो विषयः। अत एव परोक्त सघातपरत्वमयुक्तम् ! खभवेन 
स्व्र॑तः प्रदत्तस्य निग्रहश्चापर्थांन्निवर्तनं, तदाह--आत्पस्वरूपेति ॥ ७ ॥ 

प-पा॥१॥ | २. गी. ४-३४॥ 

श ज्ञेयविज्ञाने योग्यः अधिकृतः भवतिः यत्परः; सन्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते; तम् अ- 

मानित्वादिगुणं, ज्ञानसाधनत्वात् ज्ञानदाब्दवाच्यं, विदधाति भगवान्--अमानित्वं 
-- मानिनः भावः मानित्वम् आत्मनः श्छाघनः, तदभावः अमानित्वम् । अद म्मित्वं--सख- 
धमप्रकदीकरणं दम्मित्वं, तदभावः अदम्भित्वम् । अहिंसा अहिसन प्राणिनाम् अपीड- 
नम् 1 क्लान्तिः परापराध्वप्राक्तौ अविक्रिया । आजेवम् ऋज्ञुभावः अवक्रत्वस् । आचार्यो- 
पासनं मोष्षसाधनोपदे्टः आचायेस्य शयुश्चषादिभरयोगेण सेवनम् । सोच कायमदनां 

आ॥'स च यो यल्ममावश्च'इति वक्तुं तञ्ज्ञानसाध्नान्याह्--अमानित्वमिदयादिना । 

आत्माल्पत्वं ज्ञात्वापि महच्वप्रदद्चैनं दम्भः । ज्ञात्वाऽपि खात्मनो.ऽद्पत्वं दम्भो मादा- 
त्म्यव्दौनम् इति ह्यमिध्ानम् । आजैवं--मनोवाक्धायकमेणामवेपरीयम् ॥ ७ ॥ 

ज॥ननु षटुसखर्थेषु प्रतिनज्ञातेषु अमानित्वादिकमनन्तर्मतं किमित्युच्यत इत्यत आह -- सचेति । इति 

ग्रतिज्ञातमर्थद्रयं वक्त "जेय यत्तत्*इत्यादिना। न यादृरतादरोन श्रवणेन तदचुभवारूढं भवतीत्याश्येनेति 
शेषः । मानाहकाराभ्यां दम्भं प्रथक् दर्शयति--आ्मेति। आर्जवं ानसाधनं यथा स्यात्तया व्याच 

--आजंवमिति । एतच्च सन्मार्ग इति ज्ञातव्यम् ॥ ७ ॥ 
9 



७१७ श्रीमद्धगवद्गीतायां [्ो. ७-८ - 

इन्द्ियार्येषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्मयृत्युनराव्याधिदुःखदोषाुदशेनम् ॥ 4 

सा॥इन्दरियार्थेषु वैराग्यम् -आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु सदोषतानुसंधानेनोद्धेजनम् > 

अनहकारः--अनात्मनि देहे आत्माभिमानरहितस्वम् › पददोनाथमिदम् अनात्मीये- 

ष्वात्मीयाभिमानरहितत्वं च विवक्षितम् ; जन्पश्वव्युजराव्याधिदुःखदीषाचुद् दोन - 

सह्ारीरत्वे जन्मखत्युजराव्याधिदुःखरूपस्य दोषस्यावजेंनीयत्वाजुसंधानम् ॥ < ॥ 

ता॥ बाह्यविषयवैरग्ये हि आत्मरारानिबन्धनमित्यभिप्रयेणाह---आत्मञ्यतिरि क्तविषये ष्विति । 
विरागस्य मावो वैरम्यम्, तत्प्रकारमाद--सखदोषताुसंध्राननोद्धेजनमिति । दुःखसाध्यत्वदुःख- 
मिश्चत्वनश्वरत्वादिमिस्तेषां दोषमयत्वम्। गर्वरूपस्याहंकारस्य पूव निषेध्राद बाहंकयरशब्देन देहात्मभ्रमो 
निवार्यत इत्याह--अनात्मनीति । अहंकारस्य निषे धस्तन्मूलस्य सर्वत्र तत्सहपठितस्म ममकारस्यापि 
निषेधं दर्शितमित्याह - प्रदर्शनाश्रमिति । शीसयुक्तजन्मादिदोषदर्शने ‹्रद वै सश्चरीरस्य 
सतः प्रियापिययोः ` इत्यादिप्रकरिण शरीरस्य हेयताप्रतिपच्यथमित्यभिप्रायेणाह-सश्सीरत्वइति । 

जन्ममूत्युजराव्याधभिर्जन्यं दुःखं जन्ममत्युजराव्याधिदुःखम्, स एव दोष इति समासाथः। जन्मादय 
एव वा दुःखान्तास्सवै दुःखसाधनत्वाह ;खत्वाच दोषाः। नहि ठषतण्डुखवच्छरीरमवस्थाप्य दोषाः 
परिहतं श्या इति दशीथेतुम् अवर्जनीयत्वोक्तिः। अनुदर्शने भूयोमूयोदर्शनमिव्याह--अनुसं धान - 
मिति ॥ ८ ॥ 

पपा ॥ २१ खा. ८. १२. ९ ॥ 

रो॥खजजखाभ्यां प्श्चाखनम्; अन्तश्च मनसः परतिपक्चभावनया रागादि मखानाम् अपनयनं 
छौचम् । स्थेयं सि रमाचः , मोश्छमा्गे एव कतव्यवस!यित्वम् 1 आत्मत्विनिश्रहः आत्मनः 
उपक्रारकतया आत्मशब्द वाच्यस्य कार्यकरणसद्खनतस्य विनिच्रहः खभावेन स्वैतः पच्च 
तस्य सन्मां पव निरोधः आत्माविनिश्रदः ॥ ७ ॥ 

केशख- इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु विषयभोगेषु विसगभाचो वैराग्यम्, 
अनहङ्कारः; अहङ्काराभाव पव च, जन्मश्त्युजराव्याधिदुःखदोषाचुदरहौनं-जन्मचस- 

त्युञ्च जराच व्याधयश्च दुःखानि च ते जन्मादिदुःखान्तषु पय्येकं दोषालुददनम्ू । 
जन्मनि गभवास्रयोनिद्धारनिसूसरणं दोषः, तस्य अयुदशैनम् आलोचनम् । तथा खव्यो 
वोषाचददंनम् । तथा जराया पज्ञाहक्तित्रेजोनिसोधदोषाजदर्शन, परिभूतता चेति । 
तथा व्याधिषु दिरोसेगादिषु दोषाजदसैनम् । तथा दुःखेषु आध्यात्मिकाधिमैतिका- 
धिदेविकंनिमित्तेषु । अथवा-- दुःखान्येव दोषः दुःखदोषः तस्य जन्मादिषु पूर्ववत् 
ददेन- दुःखं जन्म, डमखं श्त्युः, दुःखं जरा, दुःखे व्याधयः । ुःखनिमित्तत्वात् 
जन्मादयः _इडःखानि न पुनः स्वरूपेणैव इति । प्टवं जन्मादिषु दुःखदोषाखदक्षनात् 
देदेन्दियादिविषयसोगेषु वैराग्यम् उपज्ञायते । ततः प्रत्यगात्मनि पवृत्तिः करणानाम् 
आत्मदश्ोनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञानम् उच्यते जन्मादिदुःखद्ोषायुदर््नम् ॥ < ॥ 

किञ्च असक्ति :-सक्तिः सज्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमाचं, तदभावः असखक्तिः।अन- 
भिष्वङ्गः अभिष्वज्गाभावः । अमिष्वज्गो नाम सक्तिषिोष प्व अनन्यात्मभावनालक्षणः; 
यथा अन्यस्मिन् सुखिनि डुःखिनि वा"अदमेव सुखी दुःखी नच" जीवति छते वा "अद्- 



न्ो- ९-१०.] जयोदशोऽध्यायः- ७१५ 

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुतरदारगरहादिषु । 

नियं च समचित्तस्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। ९ 
राजखक्तिः--आत्मन्यतिरिक्तपरिद्रहेषु सज्गरद्ितत्वम् ; अनमिष्वज्गः पुजदारगृ्ा- 

दिषु- तेषु शादख्नीयकर्मोपकरणत्वातिरेकेण च्छेषरहि तत्वम् ; सकल्पभमवेष्विष्टानिष्टोप- 
निपातेषु ह षेद्धिगरदितत्वम् ॥ ९ ॥ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० 
मयि-- सर्वैश्वरे चेकान्त्ययोगेन स्थिरा भक्तिः; जनवर्जितदेशावासित्वं, जनसंसदि 

तापूर्वम् इन्द्रि या्षु वैराग्यम्” इति सांस्पशिके शब्दादिविषये विराक्तिरुक्ता;इदानीम्"असक्तिः° 
इत्याभिमानिकेषु सद्धरदितत्वसुच्यत इति पुनरुक्ति परिहर्व॑म्--आत्मन्यतिरिक्तपरिग्रहेभ्वित्युक्तम्। 
तर्द खहस्थस्य मुमश्चोराभिमानिकस्व॑घर्मपरित्यागेन कथमाश्रमधर्मो निवरवतेवयघोच्यते--अनभिष्व- 
ङ्गः पुव्रद्ारग्रहएदेभ्विति । ना तेषूपयुक्तानामपि खस्येण व्यागो विवक्षितः, प्रवजितस्याप्यवर्ज॑- 
नीयेषु सङ्गमालनिषेधात् - ° न कुण्ड्यां नोदके सङ्खो न चेछे न च विष्ठरे। नागारे नासने नान्ये यस्य 
वै मोक्चवित्तु सःईइति।अतो धर्मोपयुक्तत्वमातरेण त॒ परिह प्थेत्यमि प्रायेणाद--शाख्रीयेति। सङ्घोऽभि- 
ष्वद्धहेतुः, “सङ्गात्संजायते कामः" इत्युक्तत्वात्। अतः कारणाभावाक्कार्यामाव इति मावः। अभिष्व- 

ङ्ञोऽतिसक्तिः । सांस्परदिकेष्टानिष्टयोस्समाचित्तत्वस्या शक्यत्वादाइ--संकल्पश्रभवेष्चिति । पुत्रदारा - 
दिप्रसङ्खात्तद्धिषयत्वं युक्तमेवेति च भावः ॥ ९ ॥ 

“मयि ?इत्यनेनान्यभक्त्युन्मूखनेनाव्यमि चारित्वोपयुक्ताकारविवश्चामाद--मयिसर्वैश्वरदइति।°अ - 
नन्ययोगेन "इति देवतान्तरादिपरित्यागस्संग्हीतः । तत प्टव चाव्याभिचारित्व तन्मूु स्थैर्यम्, अन्यथा 
पुनरुक्तेरिसयभिप्रायेणाह--पेकान्त्ययोभेन स्थिरेति । "अनन्ययोगेन एथक्समाधिनाः इति शकरोक्त- 
मेतेन म्रत्युक्तम् । न व्यमिचरिवु चीरूमस्या इव्यव्यभिचारिणीति।समाधिविरो घपरिदहारावर्थ- विवि. 

प-पा॥१॥ ¡| २. गी. २-६२॥ 

दो (मेव जीवामि, मरिष्यामि च` इति। क॒ इति! आह-- पुत्रदार णग्रहादिषु पुजेषु दारेषु 
ग्रहेषु--आदिग्रहणात् अन्येष्वपि अत्यन्तेष्ेखु दास गदि दु । तच्च उभयं ज्ञानाथेत्वात् 
ज्ञानस् उच्यते । निलयं च समचित्तत्वं तुस्यचित्तता, क ! इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानाम् 
अनिष्टानां च उपपत्तयः सप्राप्तयः; तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु । इष्टापपत्तिषु न 
हष्यति न कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु 1 तच्च एतत् निव्यं समाचित्तत्वं ज्ञानम् ॥ ९ ॥ 

किञ्च--मयि च इश्वरे अनन्ययोगेन -- अपथकसमाधिना'न अन्यो भगवतो वाञ्ु- 

आसरक्तिः-स्नेहः। स पएवार्पिको ऽभिष्वज्ध । सखेहः सक्तिः स पएवातिपक्छो ऽभिष्वङ्ग _ 
उच्यते: इत्यभिधानम् ॥ ९ ॥ 

जासक्त्यभिष्वङ्गयब्दयोरथ॑मेदमाह-सक्िरिति ॥ ९॥ 
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याौचापभीतिः ॥ १० ॥ 
[द = )¢ {~ 

“ अध्यात्मनज्ञाननित्यत्वं तच्वज्ञानायेचिन्तनम् । 

पतञ्ज्ञानमिति भोक्तमन्नानं यदतोऽन्यथा ॥ १९१ 

आत्मनि ज्ञानम् अध्यात्मज्ञानं तन्निष्ठत्वं; तच्वज्ञानाथेचिन्तन-- तच्वज्ञानप्रयाजन य- 

च्चिन्तनं तन्निरतत्वमिल्यर्थः ; ज्ञायतेऽनेनात्मेति ज्ञानम् ; आत्मन्ञानसाघवनामसयथः ; - 
~~~ ------------ - ----- ----- ~ --- 

ताक्तिलयादि। “क्रहेरि गणाद्धीतः*इत्यादिवत्।उक्तं च मोक्चधमे 'नेताददो बाह्मणस्यासि वित्तं यथ- 

कृता समता सत्यता च । सव्यं धृरतिर्दण्डनिधानमाज॑व ततस्ततश्चोपरमः करयाभ्यः † इति । जनो ऽन 

सत्वोत्तरेतरः ॥ १० ॥ 
‹ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्इत्यत्र निलयच्ब्देनाविच्छि्नानुडत्ति विव्ितेत्याह--तन्नि्ठत्वमिति । 

` तत्वनज्ञानार्थचिन्तनम्" इत्युक्तस्य तत्वज्ञानस्य अर्थचिन्तनमित्यनुचितम्, न हि तच्वनज्ञानस्य कोऽ्थंइति 

चिन्तनप्रकारः ; अपितु तच्च किमिति ; ततस्तच्वचिन्तनमिति वा तच्वाथीचिन्तनमिति वा वक्तव्यम् 

न पुनस्तच्वज्ञानार्थवचिन्तनमिति ; एवं तच्वज्ञानविषयस्य प्रयोजनस्य वा चिन्तनं? तत्वज्ञान युरूषा- 

थदर्यनसित्यादिकमपि मन्दप्रयोजनम् ; दर्शनशब्द श्चात्राध्येवभिनं पल्यते ; ततोऽस्याथान्तरुचि- 

तमाह- तच्वज्ञानघयोजनमिति । फलितमन्यत्र चिन्तारादित्यमभिप्रत्याद--तन्निरतत्वमिव्यथ 

इति! अमानित्वादीनां सवेंषामविरेषेण ज्ञानरब्द निदे शोचित निर्वचनमाद-- ज्ञायते ऽने नेति।अत्मे 

त्यर्थप्रकरणखन्धविषयविदोषाभि धानम् करणन्युत्पत्तिं विद्रण्वन् फञितिमाई-- आत्मज्ञानेति । अपा- 

तग्रतीत्यादेः पूर्वसिद्धत्वादपरोश्चादि ज्ञानमिह विवक्षितम्। * एतज्ज्ञानम्*इति निर्दिद्य "यदतो ऽन्यथा? 

प्र-पा॥ १॥ | २, भार. शा. मो. २८२३-३ ८॥ 

शं॥देवात् पर; अस्ति, अतः स एव नः गतिः › इव्यवं निशिता अव्यभिचारेणी चुद्धि 

अनन्ययोगः, तेन मजनं भक्तिः न व्यमिचरणशीख। अव्यनभिच्ारिणी।सा च ज्ञानम् । 
विविक्तदे शसेवित्वं, विविक्तः खभावतः संस्कारेण वा अङुच्यादिमिः सपंचोरव्याघ्- 
भयादिभिश्च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगरहादिः विविक्तो देशः, त सेवितुं शीलम् अ- 
स्य इति विविक्तदे रसेवी, तस्य भावः विविक्छदेशसेवित्वम् । विविक्ते हि दरो चित्तं 
मसीदति। ततः आत्मादिभावना विविक्ते संजायते । जतः विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानम् उ- 

ख्यते । अरतिः अरमणं जनसंसदि? जनानां प्रारूतानां सखंस्कारद्ुन्यानां अविनीतानां 
संसत् समवायः जनससत् ; न संस्कारवतां विनीतानां संसत् , तस्याः 
ज्ञानेपकारित्वात् । अतः भराकतजनससदि अरतिः ज्ञानाथेत्वात् ज्ञानम् ॥ १० ॥ 

५ अध्यात्मज्ञाननिदयत्वम्-- आत्मादि विषयं ज्ञानम् अध्यर्मज्ञानं, तास्मि निद्यभावः 
नित्यत्वम् । अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावनापरिपाकनिमित्तं तच्वज्ञानं, तस्य 
अर्थः मोश्चः सेसखायोपरमः, तस्य आरोचन तच्वन्ञानाथेद शनम् ; तच्वज्ञानफखाखोचनें 
हि तत्साघनायुष्ठाने थच्रत्तिः स्यादिति । पतत् अमानित्वादि तच्वज्ञानाथेदोनान्तम् उ- 
क्त ज्ञानम् इति भाक्त.ज्ञानाथेत्वात्। अज्ञानं यत् अतः एतस्मात् यथोक्तात् अन्यथा विप- 
ययेषा-- मानित्वं दम्मित्वं दिखा अक्लान्तिः अनाजेवम् इत्यादि अज्ञान विज्ञेयं परिहर- 
णाय, संसारस्य भद्न्तिक्ारणत्वात् इति ॥ ११॥ 
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राश्चेजसबन्धिनः पुरुषस्यामानित्वादिकमुक्तं युणब्रन्दमेचात्मज्ञानोपयोगि, पतव्यति- 
रिक्तं स्वं क्षिज्रकायैमात्मन्ञानविरो घी्यज्ञानम्~। ११ ॥ 

अथ एतद्यो बेत्ति'इति वेदिलृच्वलक्षणनोक्तस्य क्षेजज्ञस्य खरूपं विशोध्यते-- 

ज्ञेयं यत्तत्पवक््यामि यञ्ज्ञात्वामृतमरनुते । 
+.~अनादि मत्परं रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ 
अमानित्वादिभिस्साश्वनेः ज्ञेयं प्राप्यं यत्परत्यगा्मसखरूपं तत्पश्यामि, यत् ज्ञात्वा 

जन्मजसमरणादिप्राकतध्रमरहि तमख्तमात्मानं प्राप्नोति ; अनादि-आदिर्यस्य न विद्यते, 

ता॥इति सामान्येन तद्यतिरिक्तस्य सर्वस्याज्ञानतोक्तिस्तस्य सर्वस्य परिदरणीयत्वपेरेत्यभिप्रायणाद- श्चे- 
असबन्धिनडइति। क्षिचरसंवबन्धोक्तिस्तद लयन्तनिचत्तेः ज्ञानसयेक्षत्वसूचनार्था । "एतत्" इत्यवीच्छच् निदे- 

शेनामिव्रत--गुणच्खन्दमेवेत्यवधारणेनं विद्रतन् 1 न केव् प्रक्ृतगुणप्रतिपक्चमूतमानित्वा दिमाल्- 
मिव्यभिप्रायेणाह-एतच्यतिरिक्तं स्यैमिति 1 "अज्ञानम् इत्यत्र करणन्युत्पत्तिनैयेक्षयात्पमसिद्धमाव- 
व्युत्पच्यलसारेण क्ानविरोधित्वसुच्यत इत्याद-- श्वच कायमोत्मक्ञान विरो ऋलयज्ञानभिति । अवै- 
रूप्याय करणार्थत्वे ऽप्यसौ फकितोक्तिर्वा | १९ ॥ 

जाता हि पूर्वसुददिष्टः-८स चयो यत्प्रभावश्च इति; स एव पुनः परागरष्टः ; तत्कथं ` ज्ञेयं 
यत्तत्प्वक्ष्यामि "इत्युच्यत इत्यत्राह--अथति । वेद्यविरेषस्मात्मने लक्षणतया हि वेदित्रत्वे परायुक्त- 
मिति भावः । अत एव ‹ ज्ञेय यत्” इत्यादेः परन्रह्मविषयत्व भमो निरस्तः, शक्ेतरक्षलज्ञयोर्लानम् इति 
गक्रमात् ^ क्षे्र्षेलज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चुषाः इति उपसहरिष्यमाणत्वात्, मध्येच श्प्कृतिं पुरुषचैव ̀  
इति तयोरेव निरूपणात् इन्दरियाघीनमोगत्वोक्कर मणरुणवद्यत्वादिवचनाच । स्वरूपब्देन नपुंसकः 
निरदेविवक्षायोतनम् ; वक्ष्यमाणब्रह्यशब्द पिश्चया वा नपुंसकस्वम् । खेतरसमस्तव्यावर्तकं हि रुश्चणम्। 
त्र वेदित्रत्वलक्षणेन विविक्तसखरूपस्य किमन्यत्सररूपसो धनमिति चेत्-तन्न ठक्षणेनान्यत्वमाच्र हि प्रती- 

यते, न पुनमावामावरूपाः सर्वे प्रकाराः; यथा "गन्धवती प्रथिवी" इत्यज तेनाकारेण जखादिव्य। - 

त्तिमल्तै सिध्यति? न पुनः पाकजरूपादिमच्वादिकम् तद्वदिहापि ज्ञात्रत्वलक्षणाभिघानेऽपि तस्य ज्ञातुः 
कार्यत्वाकार्यत्वादि विवेको न सिध्येत्; अतस्स वक्तव्य इत्यभिप्रायेण श्ञयम्-इत्यनेन साचितां सेगतिमाह 
--अमानित्वादिभिरिति । प्रवक्ष्यामि प्रकषण यथावद्वक्षवामीत्यर्थः।{जनादिमत्*इति पदच्छेदो न 

0. द्वेरि 

युक्तः; प्रत्ययमन्तरेणापि बहून हिवदात्तद थसिद्धरित्याभिप्रयिणाह- आदिर्यस्येति । अनादि कारण- 

दोय थेक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं करिम् १ इत्याकाङ्घायाम् आदह -' ज्ञेये यत्तत् › इत्या- 
दिना। 

नु यमाः नियमाश्च अमानित्वादयः। न तैः ज्ञेयं ज्ञायत्ते । न हि अमानित्वादि क- 
स्यचित् वस्तुनः परिच्छेदकं दष्टम् । सर्वैव च, यद्धिषयं ज्ञाने, तदेव तस्य ज्ञे 
यस्य परिच्छेदकं डदयतः; न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अभ्यत् उपरभ्यते, यथा घरविष- 

“ आतच्ज्ञानाथद् सैनम् -अपरोश्चन्ञाना्थं रा स्दरछनम् ॥ २९॥ ~ 

~ जानल तच्वज्ञानाथंदर्शन नाम ज्ञानमेव, तत्कथ ज्ञानसाघनेभूच्यत इत्यत आह-- तच्वेति । शा- 
स्दर्यन तात्प्यारोचनम् । अत्र शाख्नस्येव्यव्यादत्य व्याख्यानमिति ज्ञातव्यम् ।॥ ९१॥ 
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रातदनादि ; अस्य हि प्रत्यगात्मन उत्पत्ति विद्यते ; तत एवान्तो न विद्यते, श्चुतिश्च 

न जायते भियते वा विपश्चित्" इति;मत्परम्--अहं परो यस्य तन्मत्परम्, {इतस्त्वन्यां 

ररत विद्धि मे परम् । जीवभूताम् 'इतिद्यक्तम्, भगवच्छरारतया भगवच्छषतकरसं 

ह्यात्मखरूपम्; तथाच शुत य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो ऽन्तरा यसाध्मा न चेदं यस्या- 

त्मा शसीरं य आत्मानमन्तसे यसयत्तिःइति;ःतथा उस कारश करणावचिपाधपा न चास्य 

कथ्िज्निता नचाधिपः ¶ 'पधानक्छेजज्ञपतियुणराः' इत्यादेक्रा । नह्य बहत््रयुणयागेः 

दरारैरादेर्थोन्तरभूतःखतदशरीरादिमिः परिच्छेदरदित क्ेजज्ञतत्वामलयथः; । सचा 

नन्त्याय कलट्पते?इति दि श्यते; शरीरपरिच्छनच्नत्व चास्य कमङतम् ; कम॑वन्धान्सुक्त- 

स्यानन्त्यम् ; आत्मन्यपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते-- + ` स गुणान् समतात्यतान् बह्यभ्रूयाय 

कट्पते >< ¶ब्रह्मणो हहे प्रतिष्ाहमसतस्याव्ययस्य च ~ ब्रह्यभूतः प्रसन्नाचा न राचात 

ता]रदितमिव्यर्थः। अयमर्थो"नात्मा तेःइत्यधिकरणसिद्ध इत्यभिप्रायेणाह- अस्य ही ति।पूवांक्ताम् - 

तत्वेऽपि हेतुरयमिय!द-- तततएवेति । उभयत्र प्रमाणमाह--श्रुतिश्चेति अनादिमत्? इति 
पदच्छेदेऽत् निर्दिश्यमानं ब्रह्म परशब्दन विडेषणीयम्; तचाप्रकरणत्वादस्वर (. अतः प्रकरणोचि- 
तपदच्छेदार्थम्यह---महं पया यस्येति। परागुक्तसंम्रहो ह्ययमियमिप्राचेणाह ---इ तस्त्वन्यामिति। पर- 
राष्दोऽल् शेषिपरः। रारीरतवे शेषत्वे च करमच्छरतिमाह-- नथाचेति। एतेन “मत्परम्'हइति पदच्छे- 
दे ऽर्थासेभवान्मतुपो वदहु्रीहिणा समानाथतवेऽपि प्रयोगः शछोकपूरणा्थं इति दाकरोक्ते परतयुक्तम्। ननु 
परराब्देनाविदोषितो ऽपि ब्रह्मशब्दः परमात्मन्येव मुख्यः ; तत्कथमस्य जीव विषयत्वमित्यज्ाह-- बृह् 

स्वशुणयोगीति । अणुन श्ुतिसिद्धस्य सकचितज्ञानश्य कथं बृद्खमिलयनाद शरोर देरिति । 
परिच्छेदरहितं - स्वतस्सर्वविघयत्वार्हस्य ज्ञानस्य संकोचरहितमित्यर्थः । स्वरूपा विमावद शायां बहत 
श्चतिसिद्धमित्याह --सचति । अनन्तस्रभावस्य परिच्छिन्नत्वासंमवादानन््यमोपचारिकमित्यत्ाह-- 
चारीरपरिच्छन्त्वनचति। ओपाधिकमवस्थामेदेनाविरुद्र चेत्यभिप्रायः। ओपचारिकस्यापि बद्यश्च- 

ब्द प्रयोगस्य प्रसिद्धिमाह--आत्मन्यपीति । अत एव हि पर्यब्रह्येति विशेषणस्य साथतेत्यभिप्रायः । 

अत्रैव शास्रे बहुषु प्रदेशेषु प्रयगात्मन्येव वब्रह्मशब्दप्रयोगे द्यति--सथुणानिति । ब्रह्मभूयाय 
ब्रह्मत्वाय ] नदि जीवस्स मुक्तस्यापि साक्चाद्रहयत्व, “मम साधर्म्यमागताः ' इत्यादि विरोधादिति भावः। 

“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् "इत्यत “अदहम्'इति परं बह्म निर्दिश्यते; तस्परतिष्ठ च अद्य वतो ऽन्यदे वेति मावः, 
न्रह्यमूतः "इत्यत शोके पर्रह्यप्राप्तिसाधनमूतभक्तयुपत्तेः पूर्वमेव ब्रह्मभूतत्वच नहि परवरह्मस्वरूपत्व- 
मिति भावः । न सत्तनासदुच्यते' इत्यत न - स्तव चन विरोधात् नच 

अ-पा॥ * कठ. १-२-१८॥ > गी. १४-२७॥ > तशी. १८-५४॥ 
{ गी. ७-५ ॥ १. यारी २-२-१८ ॥ 

{ बृ. ५-७-२२. मा.पा॥ । २. गी. २४-२॥ २. गी. १४-२७ ॥ 
३ श्रे. ६-९॥ 4| शे. ६-१६॥ ४. गी. १८-५४॥ 

|| शे. ५-९ ॥! ¬ गी. १४-२६॥ | ५ ॥ 

र॥येण ज्ञानेन अभिः ॥ 
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राधनकाङ्घति' *“समस्सवैषु भूतेषु सद्धक्ि खमते पराम्'इति;न सन्न्नास दुच्यते--का- 
यकारणरूपावस्याद्यरदिततया सद सनर=छब्दाभ्यामात्मस्वरूपं नोच्यते, कायौ वस्थायां हि 
देवाददेनामरूपमभाक्त्वेन सदित्युच्वत, तदनडंतया कारणाचस्थायामसदित्युच्यते; तथाच 
श्रुतिः †“असद्धा इदघ्ग्र आसोत्! नतो वै सद जायतः ‡ "तद्धेदं तद्चीव्याङ्नमासीत्तन्नाम- 
रूपाभ्यां व्याक्रियतइत्यादिकाःकार्यकारणावस्थाद्वयान्वयस्त्वात्मनः कर्मरूपःचिद्यावेष्ठन- 
कृतः, न स्वरूपङूत इति सदसच्छनब्दाभ्यामात्मखरूपं चोच्यते ; यद्यपि `असद्ा इदमत्र 
आसीत्" इति कारणावस्यं परं ्ह्योच्यतेः तथापि नामरूपविभागानहैसूक्षपचिदचिद्धस्तु - 
रारोरं पर ब्रह्म कारणावस्थमिति कारणावस्थायां ्चेवक्ष चज्ञस्वरूपमप्यसच्छब्द वाच्यम्; 
क्षचज्ञश्य सावस्था कर्मतेति परिष्युद्धसखरूपं न सदसच्छब्दनिर्देरयम् ॥ १२ ॥ ---- 

तााकिसुच्यत इत्यलाह--काशरकारणति।परिदयद्धाकारविघयमिदसिति ज्ञापनाय--आत्मस्वरूपमिव्यु- 
क्तम् । अवस्थाद्वये सदसच्छन्दयोः परयोगनिमित्तमाइ - कार्याचस्थायामिति । तन्निबन्धने श्रुतौ पर- 
मास्मादिविषयप्रयोग दरांयति--तथाचति । ‹ असद्वा इदम् ` इत्यत्रासच्छब्दनिर्दि्टे हि तत इति 
कारणतयोच्यते ; “क्दजायतःइति कार्य सच्छब्देन, श्द्धेदम् इति समानार्थश्ुलन्तेरेणासदादि शब्दौ 

ऋमान्नामसरूपप्रहाणतव्योगनिमित्तौ व्याख्यातो । ननु “असद्वा इदमग्र आसीत् 'इत्याद्ुक्तमवस्थाद्वयं 

जीवस्याप्यस्त्येव, अन्यथा परागुक्तप्रकृतित्वानुपपत्तेः । (तोयेन जीवान्व्यत्तसजे भूम्याम्+इति शुत्याच 
त्विद्धरित्यचाह-- कार्यकारणति । कर्मोपाधिकमेव ह्यवस्थाद्वय, न पुनस्सख्राभाविकम् । अल खा- 
भाविकरूपमुच्यत इत्यथः । ननु -क्रारणत्वेन चाकाद्यादिषु यथाव्यपदिष्ोक्तेः' इत्यस्मिनधिकरणे सद- 

सदव्याक्ृतादयस्स्व कारणवाक्यगतार्शछब्दाः परमात्मपरा इति निर्णीतम्, तत्कथमन्रासच्छब्देन जीवप्र- 

सङ्घ इत्यत्ाह-- यद्यपीति । सदसच्छब्दौ ह्यत परमात्मनि सद्वारको, अतो द्वारमूते जीवे तद्वाच्यत्वं 

सिद्धमिति भावः । तर्हिं परिद्यद्धावस्यायामपि कार्थनामरूपवि मागा मावाद सच्छब्दः प्राप्त इत्यलाह -- 

श्चजन्ञस्येति । कर्मक्तावस्थाद्वयनिषेधेऽत् तात्प्थमिति भावः ॥ १२ ॥ <~ 

प्र-पा॥ * मी. १८-५४॥ आकाशस्सम्भूतः? इत्यादिषु सर्वज्ञस्य परस्य ब- 
नँ तै. आन. ७-१॥ ~+ वृ. ३-४-७॥ ` हणः कारणत्वप्रतिपादनात् ; सर्वेषु सष्टिवाक्येषु 
१. तै. आन. ७. अनु, १॥ यथान्यपदिष्टस्येव कारणत्वेनोक्तेः ब्रह्मकारणता- 
२. बर. ३-४-७॥ ¦ वादैकान्तानि वेदान्तवाक्यानि । स्वजञत्वादिवि- 
३. तै-अम्भस्यनुवाक ॥ रिष्त्वेन "जन्मायस्य यतः* इ व्येवमादिष्रु अस्मा- 

४. शारी. १-४-१४ ॥ कारणवेनेति - आ- | भिः प्रतिपादितं ब्रह्म-यथाव्यपदिष्टमित्युच्यते ; 
कासादिपद चि्धितेषु ‹ तस्माद्रा एतस्मादात्मन | अतो ब्रह्मकारणज्ञगदिति ॥ 

दानेष दोषः, द्ाननिभित्तत्वात् ज्ञानम् उच्यते इति हि अवोचाम; ज्ञानसहकारिका- 
रणत्वाच्च ॥ 

ज्यं ज्ञातव्यं यत् तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्बण यथावत् वक्ष्यामि । किंफलं तत् इति 
योयो ययोस 

आ1परं ब्ह्यति-- "स च यः इति प्रतिज्ञातमुच्यते । अन्यद्यत्परभाव इति। 

जाप्तिज्ञातार्थद्ययप्रत्तिपादनाय ज्ञेय यत्तत्ःइत्या दिकं वाक्यमिति सूचितम् 1 तल्न केन ठु किमुच्यत 

इत्यत आद -परापेति। इति नामोक्त्या] अन्यत्-अनादिमदित्यादिक ध्यसप्रभावःइति प्रतिज्ञातस्य प्रति- 

पादकमिव्यधः ! आदिरस्ास्तीत्यादिमत्.न आदिमदनादिमदिति व्याख्यानेन विद्यते आदिरस्येत्यना- 
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कर 
शा।धरोचनेन श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आदह-- यत् ज्ञेयं ज्ञात्वा अ्रतम् अदचुतं, न पुनः 
श्रियते इत्यर्थः । अनादिमत् आदेः अस्य अस्तीति आदिमत्, न आदिमत् अनादिमत्-- 

करि तत्१--परं निरतिशयं बह्म. शकेयम्” इति ग्रकुतम् ॥ ध 
भत्र केचित् (अनादि मत्परम् इति पदं छिन्दन्ति, बडुबीहिणा उक्तं अर्थ मतुपः 

आनर्थक्यम् अनिशं स्यात् इति! अथैविरोषरं च दरौयन्ति-- महं बाखुदेवाख्या परा श- 
क्तिः यस्य तत् मत्परम् इति ॥ ४ 

सत्यम् एव न पुनरुक्तं स्यात्, अथः चेत् सम्भवति । न तु अथः सम्भवति. - 
ह्मणः सश्चविदोषप्रतिचधेकतैव विजिन्ञापयिषितत्वात् न सत्तन्नासदुच्यते" इति। वि्षिषठ- 
शाक्तिमच्वप्रदकीन, विश्लेषप्रतिषेधश्च इति विप्रतिषिद्धम् तस्मात् मतुपः बहुन्रीहिणा स- 
मानाथैत्वेऽपि प्रयोगः श्छोकपूरणाथैः ॥ 

अग्ुतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इनि भररोचनेन अभिमुखीशृत्य आह॒ न सत् तत् 
ज्ञेयम् उच्यत । 

नु महता कण्ठरवेण उद्धुष्य ज्ञेयं प्रवक्ष्यामिः इति, अनुरूपम् उक्तं `न सत्त- 
न्नासदुच्यते" इति । । 

न, अयुरूपपफ़व उक्तम् । कथन् १-संासु हि उपनिषत्सु ज्ञेय बह्म "नेति नेति 
अस्थूलमनणु" ई त्यादिविशेष्रतिषेधेनेव निर्दिंदयते (न इद् तत्" इतिः वाचः अगो- 
चरत्वात् ॥ 

नयु तत् अस्ति. यत् वस्तु -अस्तिः डाब्देन उच्यते । अथ (अस्तिः डब्देन नो- 
थते, नास्ति तत् ज्ञेयम् । विप्रतिषिद्धं च --“ ज्ञेयं तत् `, ‹ अस्तिशब्देन नोच्यते 
इतनतेच॥ 

न तावत् नात्ति, नास्तिवुद्धयविषयत्वात् ॥ 
क्षक्षपो ं् 

आञ्परदिमदेहवलितमिघ्यनादिमत्। अन्यथानादीव्येव स्यात् ॥ १२ ॥ 

+ ^ अहम »घ ज॥दीति बदुत्रीहित्वाभ्रयणेनैव विवक्षितार्थसिद्धेः मतुपो वेयथ्यभेति दोष पर्यन्तः केचिदना दीति मत्प- 
रमिति च पदं विच्छिद्य; अहं बाखुदेवाख्या परा राक्तिर्यस्य तन्मत्परमिति व्याचक्षते; तदसत्, अर्था - 
सभवात् । न हि ब्रह्मेति वासुदेवेति कचिद्धेदः; न चावतारेषु पारावर्थमित्युक्तमिति भावेन यथा 
मठुपो न वेयर्थ्यतथा व्याच -आदिमदित्ि।ादिर्येषामस्तीव्यादिमन्ति, न वियन्ते आदिमन्ति यस्य 
तदनादिमत् । साम्या्तानि देहन्द्रियरुणक्रियादीनील्यर्थः । अथवा पूर्वोक्त एव विग्रहः । न च 
मतुधो वेय्य, वेदिकं लिङ्गव्यत्यय विभक्किलोपे वा मन्यमानस्य व हुत्रीहिवां नबूसमासो वायमिति 
संशयः स्यात् तथा च ब्रह्म ख्ये कारणे न मवतीत्यपि ाङ्खयेतः, तननि्रयर्थं मवुबन्तेनादिशब्देन 
नचछसमासस्याश्रयणात्।ये त्वेवं प्रयोजनमनमिधाय मठुपः प्रयोगः शछोकपूरणार्थं इत्युक्तवन्तः, तान्नेरा- 
चषटे--अन्यथति । असमढुक्तप्रयोजनद्वयानङ्गीकार इत्यर्थः । सार्थकरेन शब्दान्तरेण श्ोकपूरणसमवा- 
दिति भावः । नल बह्नीहिमाश्रिल् पुनमतुपः प्रयोगे दोषः स्यात्; न चैवम् ; क त॒ शब्दान्तरमे 
वतत्; तत्कथम् दाषः १ अन्यथायद्धिकारि*इत्यत्रापि दोषग्रसज्ञात्; मेवम् : बहुत्रीहि विवस्षित्वाऽ . 
स्पेन शब्देनाभिमतार्थप्रतिपादनसंभवे बहुयल्ाश्रयणस्य दोषत्वेनोक्तत्वात्, ध्यद्धिकारि" इत्यत्र गौरवा - 
भावात् ।॥ १२॥ 
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सवेतःपाणिपादं तत्स्ेतोक्षिशिरोञुखम् । 
© [य भ्त (~ सवेतश्श्रुतिमह्टोके सवैमाटृत्य तिष्ठति |! १३२ 

रा॥सचेतः पाणिपादं तत्-परिद्युद्धास्मसखरूपं सर्चतःपाणिपाद् कार्यदाक्तम्,त था सर्वतो- 
ता॥आत्मसखरूपस्याशरीरत्वान्निरवयवत्वा निरिन्ि यत्वाच पाणिपादप्रसङ्क एव नास्ति, नचेदमनेक- 

बाहुत्वादिपागुक्तपरं, जीवप्रकरणत्वस्थापनात्: अतएव जीवकर्मग्रहीतैस्खेच्छख्ीतैश्च पाण्वादिभिर्ि- 
श्वात्मकस्य ब्रह्मणो योग उच्यत इत्यादिकस्पनापि निरस्ता, पादादिषु पाण्या्यभाव् सर्वत इत्यपि 
न घटते; तत्कथं सवंतः पाणिपादत्वादिकमिव्यत्राइ--परिश्युद्धेति 1 पाण्यादिरदितस्यापि परि्यद्धा 
त्मनः पाण्यादिशब्दरक्चिते यक्तियोगे श्रुतिं दर्खयिठै परमात्मनस्तद्रहितस्यापि तच्छक्तियोगं तावदर्थं- 
यति--अपाणीति। “ अपाणिपादः इति निषेध्यस्य कर्मन्द्रियवगस्योपलक्षणम्; “अचक्षुरकर्णः› इति 
ज्ञानेन्द्रियवर्गस्य । तर्हिं परमात्मासाधारणसखभावस्या् अलत्पराक्तो जीवे कथ व्यपदेदा इत्यत्राह-- 

परत्यगात्पनो फप्रीति । मुक्तद शायां ब्रह्मुणाष्टकयोगा द संक्रुचितज्ञानशक्तेस्तदुपपत्तिरिति भावः।साम्य, 
श्रुतिसंकोचाभावाद्धिशेषकण्टोक्तयभावेऽपि सर्बतःपाणिपादत्वादिकं सिद्धमेवेवयाभिप्रायेणेवकार : 

निषे 

प्र-पा। २. अ. ३-२९॥ 

दानु सकरौः बुद्धयः अस्िनाल्तिबुद्धययुगता एव । त्र एवं सति ज्ञेयमपि अक्ति 
घुद्धन्यलुगतश्रत्ययविषयं वा स्यात्. नास्तिवुद्धयनुगतप्रत्ययचिषयं वा ॥ 

नः अतीन्द्रियत्वेन उभयवुच्यजु गतग्रस्ययाविषयत्वात् 1 यद्धि इन्द्रियगम्यं वस्तु 
रादिकं, तत् अ स्तिघुच्ययुगतप्रत्ययविषयं स्यात्, नास्तिघुद्ध यनुगतप्रत्ययविषयं चा । 
इदं तु ज्ञेयम् अतीन्द्रियत्वेन राब्दैकपमाणगम्यत्वात् न घरादिवत् उभयघुद्धघनुगतप्रत्य 
यविषयम्, इत्यतः (न सखत्तन्नासन्' इति उच्यते ॥ 

यन्त॒ उक्तं-- विरुद्धम्, उच्यते, ‹ ज्ञेयं › (न सत्तन्नासदुच्यते? इति, न विरुद्धम् , 
"अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति श्चुतः ॥ 

श्रुतिरपि विरुद्धार्थ इति चत्--यथा यज्ञाय शालाम् आरभ्य '्यदययमुष्मिन् खोके- 
स्तिवा न वेति इत्येवमिति चेत्- 

न, विदि ताविदितान्यत्वश्चुतेः अवदयविज्ञेया्थग्रतिपाद्न परत्वात् । 'यदयसुष्मिन् 

इत्यादि तु बिष्िद्िषः अथवाद्ः । 
उपपत्तेश्च सदादिराब्दैः व्रह्म नोच्यते इति । सवो हि शाब्दः अ्थपघरकारानाय 

प्रयुक्तः, श्रूयमाणश्च श्रोतमिः , जातिक्रियागुणसरम्बन्घद्वारेण संगतिप्रहणसन्यपेश्षः 
अथं पल्याययति ; न अन्यथा, अदृष्ठत्वात् । तत् यथा-गौः ˆअश्वः? इति वाजा- 
तितः ; "पाचकः? "पाटकः? इति वा क्रियातः, द्ुद्कः' `कृष्णः' इति वा गुणतः, “धनी 
° गोमान् ` इति चा सम्बन्धतः । न तु ब्रह्म जातिमत् , अतः न सदादिदाब्दवाच्यम् । 
नापि गुणवत्- येन गुणशब्देन उच्यते- निगैणत्वात् । नापि क्रियाशब्द्वाच्यं, नि 
च्करियत्वात् "निष्कलं निच्रिये रान्तम् ` इति श्चुतेः 1 न च सम्बन्धी, एकत्वात् । अ- 
द्वयत्वात् अविषयत्वात् आत्मत्वाच्च न केनचित् खाब्देन उच्यते इति युक्तम् ; “यतो बा- 
चो निवर्तन्ते" इत्यादिश्च॒तिमिश्च ॥ १२ ॥ <~ ̀  

सच्छब्द पत्ययाविषयत्वात् असस्वादाङ्कायां क्ेयस्य सवेप्राणिकरणोपाधिद्धारेण त 
07 



७२२ श्रीमद्कगवद्रीतायां [च्ध. १३-१४. 

रा।्षिरिरोमुखं सर्वंतदश्युतिमत्-सवैतश्चक्चुरादिका्यकत्,*“ अपाणिपादो जवनो अही 
ता पहयस्यचश्चुस्स श्चणोत्यकणेः+इति परस्य ब्रह्मणोऽपाणिपादस्यापि स्वेतः पाणेपाद्ा- 
दिकार्यकृरवं श्रयते, भत्यगात्मनोऽपि परिड्युद्धस्य तत्साम्यापच्या स्वेतः ,पाणिपादूदि- 
कार्यकृत्वं थुतिसिद्धमेवः, † तदा विद्धान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं खाम्यसुपेति" 

इति हि श्यते, ‡‹ इदं ज्ञानमुपाध्रेत्य मम साधघम्यमागताः › इति च वक्ष्यते; खोक सवं. 
माच्रृत्य तिष्ठति -- खोक यद्दस्तुजातं तत्सचै व्याप्य तिष्ठति, परिश्युद्धस्वरूपं देशा - 

दिपरिच्छेदरदिततया सवेगतमिल्यथेः ॥ १२ ॥ 

सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्दरियविवनितम् । 
असक्तं सवेभृैव निरयणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ 

तासाम्यापत्तिमात्रे सर्व॑थासाम्यं कथ श्रुतिसिद्धमियत्राह--त थति। इदं हि परमसाम्यं जगव्यापारव्य- 
तिरिक्तसवविषयमिति फरपादे मीमां सितमिति मावः । सच श्रुत्यर्थ ऽत्राप्युपदेश्षयते,तद्धिवक्षात् युक्ते 
स्याह- इदं ज्ञानमिति । 'तिष्ठति'हत्यत व्यापेरप्रच्युतिर्विवक्षिता । कमवेष्ितज्ञानस्याणोः कथ सर्व- 

व्यापिसितिरित्यत्राह--परिुद्धेति । इदं च व्यापकत्वं धर्मभूतज्ञानद्ररेति निरूपितं शारीरके 
श्रदीपवदविशस्तयाहि दर्शयति"इत्यादिना; जीवस्रूपस्याणुत्वेनेव छक्षणात्, निर्विकारश्चत्याच सखरू- 
पविकारायोगात् ।॥ १३ ॥ 

श्र-पा॥* >. २-१९॥ ¦ देशस्थितस्यापि खप्रभारूपज्ञानग्याप्ल्याः सर्वानुसव; 
† स. ३-१-३ ॥ गी. १४-२॥ | सिष्यत्ि | तथा दीयति दि श्रतिः ° वाला्ङतमा - 

९. आरो. ४-४-१५॥ ननु आत्मा जणुप | गस्य शतधा कास्पतस्य च । मागो जीवस्स विज्ञेयः स 
स्मिण सत्युक्तम् , कथमनेकशरीरेषु एकस्याणोरा- ` चानन्त्याय क्पते"इति। अमुक्तस्य कमै नियामकम् , 
स्माभिमानसम्मव इव्यत्र(ह--प्रदीपवदिति--एक - , सुक्तस्य तु खेच्छेति त्रिदोषः ॥ मा 

शदल्तित्वं प्रतिपादयन् तदादाङ्कानिचस्यथम् आह-- सर्वतः पाणयः पादाश्च अस्य इति 
सवैतःपाणिपादं तत् ज्ञेयम् । सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः श्षेचज्ञस्य अस्तित्वं विमान्यते 1 
श्षेचज्ञश्य क्षेजोपाधितः उच्यते । श्रं च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिश्चम् । श्षेजो- 
पाधिभेदकृतं च विदोषलजातं मिथ्येव क्चेचन्ञस्य. इति तद्पनयनेन ज्ञेयत्वम् उक्तं "न 
सत्तन्नासदुच्यते इति । उपाधिङृतं मिथ्यारूपमपि अल्तित्वाधिगमाय ्ञेयध्मेवत् 
परिकल्प्य उच्यते ˆ सवैतःपाणिपादम् ' इत्यादि । तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम् 
--'अभ्यारोपापवाव्ाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते इति । सर्वत सवैदेहावयवत्वेनं गम्य- 
मानाः पाणिपादाद्यः ज्ञेयराक्तिखद्धावनिमित्तसखका्यौः इति, ज्ञेयसद्भावचिङ्ानि 
| हेयस्य ̀ इति उपचारत ; उच्यन्ते 1 तथा व्याख्येयम् अन्यत् । सर्वतःपाणिपादं तत् 
शेयं स्रेतोश्तिशिरोखलम् । , सर्चैतः अश्तीणि रिरांसि सुखानि च यस्य तत् सर्वैतो- 
क्षिरिरोसुखम् ` - सचतरशवु तमत् - श्वुतिः च्रवणेन्दरियम्, तत् यस्य तत् श्युतिमत् 
रोके पाणिनिकाये, सवम् उगचृत्य स्र व्याप्य तिष्ठति स्थिति कूभते, न चरति 
इत्यथः ॥ १३ ॥ 
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यासर्वेन्द्रिययुणाभासं-- सर्वेन्द्रि यगुणेयमासो यस्य तत्स्बेन्द्रियगुणाभासम्, इन्दि 
यगुणा इन्दियच्खत्तयः, इन्द्रियचत्तिभिरपि विषयान् ज्ञातुं समथैनिस्यर्थः; स्वभावतस्स- 
व॑न्दियविवजित--विनैवेन्द्रियवरत्तिमिः स्रत एव सर्वं जानातीवयर्थः ; असक्त सखभा- 
वतो देवादिदेहसङ्गरदितं,सबभ्चच्येव-- देवादिसर्वदेहभरणसमर्थच,*'स एकधा भवति 
जधा भवेविःदइत्यादिश्चुतेः; निगौणं--तथा सखमाचतस्सच्चादि गुणरहितं; गुणमोक्वच-- 

ताीनन्विन्रियाण्येतर करणमूतानि,नपुनरिन्द्रियगुणा इत्यचाह-इन्द्ियगुणा इन्दरियव्रुत्तयदति। 
स्वयप्रकारास्यात्मसखरूपस्य कथमिन्द्रियन्रत्तिमिराभासः१ ; विषयाभास विवक्षायामपि परिद्यद्धस्ररूप - 
प्रसङ्धे कथमेन्द्रियिकन्ञानोक्तिरियत्राद-- इन्द्रि यच्रत्तिभिरपीति। स्वरूपमिन्दरिययुणेयमासत इत्यादि - 
परोक्तव्युदासायाह- -इन्द्रियगुभैरसामासो यस्येति । योग्यत्वे अदधावखायामप्यस्तीति भावः । 
एतेन "“सरवेन्दियव्यापारैः व्याष्रतमिव जेयम् "इति शकरस्यो ् न्थकरस्पना निरस्ता । कदाचिदिन्द्ि- 
यवतः कथ स्वँन्द्रियविवजजितत्वमित्यचाह--स्वमावतइति । स्वँन्धियनिषेधे तदधौीनज्ञानाभा- 
वात्पसेक्त पाघाणकल्पत्वप्रसङ्ध प्रागुक्तेन परिहरति--विनेवेति । मुक्तस्यापि जगदाधारत्वाभावा- 

त्पययिण सर्वजातीयदेहश्डच्वाभावाच तच्छक्तिरलापि बिवक्षिता;स्वतस्सङ्गरादहिव्य च "असक्तम् इत्युच्यत 

इत्याद- स्वभावतस्ते देवादीति । सामर्थ्यं परि्द्धावखामाविना कार्येण दयैयति-सपकधेति | 
आत्मखरूयस्य मिदुरत्वा मावाजश्षणा दि ्टतिवश्ाच विग्रहद्वारेव हि तरिधा मवनादिकथनमिति भावः। 

एतेन "सर्व्वस्य स्वध्यासाधिष्ठानत्वम् इति वदन् प्रत्युक्तः! 'निरुणम्?इत्यजच न सच्वादिगुणसमवायित्वे 

प्रतिषिद्धयते, तस्याञ्चुद्धावस्थायामपि प्रसङ्गामावात् ; ‹ गुणभोक्वृच ` इध्येतत्प्रतिपश्चरूपत्वा भावाच् ; 
अतोऽन कर्मापाधिकस्य प्राकृतशुणमोगस्य प्रतिक्षेपः क्रियत इति न निर्विशेषवादावकाश इत्यभिप्रा- 

$ 

येणाह--सखभावतस्सच्वादिशुणरदितमिति । स्वभावत इत्यनेन गुणमोक्तृत्ववियो धपरिदारः। 

प्र-पा॥ ~ छा. ७-२६-२ ॥ 

दा(डपाधिश्रूतपाजिपदादीन्द्रियाध्यायेपणात् ज्ञेयस्य तदढन्ताशङ्का मा भूत् इत्येव 
मैः ऋछकारम्भः--सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि ्ओरोजादीनि बुद्धी- 
न्दियकमेच्धियाख्यानि, अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी - ज्ञेयोपाचित्वस्य तुख्यस्वात्- स्वं 

न्दियग्मदणेन युद्येत्ते 1 अपि च, अन्तःकरणोपाधिद्धारेणेच श्रोजादीनामपि उपाधित्वम् 
इत्यतः अन्तःकरणबहिष्करणो पाधिभूतैः सर्वैन्द्ियगुणेः अध्यवसायसङ्कट्पञ्नवणवचना- 
दिभिः अवमासते इति सर्चेन्द्रियशगुणाभासे, सर्वेन्द्रियव्यापारेः व्यापृतमिव तव् ज्ञेयम् 

इत्यथैः, ‹ ध्यायतीच लेखायतीव › इति श्चुतेः । कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापरतमे- 

आसचन्द्ियतणि युणांश्चासासयतीति सर्वेन्द्िय्णामासम्।इन्द्रियचलितत्वाद्यथे उक्तः 

पुरस्तात् ॥ १४ ॥ 

 ज़ाजदं पर राक्तिर्यस्येति व्याख्यनिऽ्थसम्भवे कथिदन्यथा प्राह--्रह्मणः सवैविदषप्रतिषेभे- 

नैवा विजिन्ञापयिषितस्वात् दाक्तिमच्वप्रतिपादन विरूढम्ः--इत्ति;तदसत्ऽअल विन्ञिषवत्वस्य दर्यना- 

दिति भवेनाइ-- स्वति । गुणांस्तद्विषयानामासयति प्रत्याययति प्रसयेतीति वा । मासतेः पचा- 

यच् ]प्व “ठवंतःपाणिपार्द तत्” °सर्वभ्रत्ः 'गुणमोक्तरचः इत्यादिकमप्बुदाहावभ]कथं तिं सेन्दिव- 

विवजते निरीणमचरमित्यादय॒क्तमियत आई-- इन्द्रियेति 1 जदिशब्दासर गन्देत्य्यादायम् । पुर- 

स्तात् द्वितीये ॥ १४ ॥ 
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रासच्वादीनां गुणानां भोगसखम्थं च ॥ १४ ॥ 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

सरुक्ष्मत्वात्तद् वज्ञय दूरस्थ चान्तक्र च तत् | १५ 

पुथिन्यादीनि भूतानि परिल्यञ्यारासीरो बहिवेतते ;तेषामन्तश्च वतते, +“जश्चत् 

क्रीडन् रममाणः खरीभिर्वा चनि ` इल्यादिश्वुतिसिद्धखच्छन्दल्ात्तिुः अचरं चरमेवच 

तामोगसमशप्नियत्रापि पूर्ववदभिप्रायः। ओपाधिकं गुणमोकव्त्वं, स्रभावतस्तद मावः +तस्सामथ्यं - 

मातरं दु नित्यभित्यविरोधः ॥ १४ ॥ 
सशरीरत्वावखायां दहि ` भूतान्तर्बत्तिरिति सुक्तस्या शरीरत्वा्तद्रहित्तियुक्ता ; तदन्तचैत्तिस्तु 

कथामेत्यजाह-जक्दिति } स्वच्छन्द च्रात्तिषु तेषामन्तश्च वतत इत्यन्वयः । नच॑तत्कमकरत सरारीरत्व 

“खिन रूपेणाभिनिष्पद्यते"इत्याविर्भूतस्वरूपस्य तदुक्तेः, तस्यच विधूतपुण्यपापत्वात् “सव राइमवति!इति 

वचनाच । तदेतदभ्प्रिय-खच्छन्दच्ु्तिष्विल्युक्तम् । (स यदि पिव्रखोककामो भवतिः (ईमान् 
कान् कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन्"इत्यादिकमादि शब्देन गह्यते । स्वरूपतो निर्विंकारस्यात्मनस्नि - 
घाभावादिके जक्षणादिकं पिवरृखोकादिकं च शरीरपसरिरहमन्तरेण नोपपद्यते ; राशीर चास्य प्राङ्ता- 

नामप्राक्ृवानां वा भूतानां संघात एवेति भूतान्तरवर्तित्वं सिद्तीत्यभिप्रायः। अचरत्वचरत्वयोर्न चरा- 
चरान्तरत्वे ुद्धावस्थायामन्वयः: अतो व्वदहिरन्तः 'इत्युक्तसरीरत्वाशरीरत्वे तव हेत् इति दर्खायति- - 

प्र-पा॥*घछ. <-१२-२३॥ ति सूत्र “अत्तएवच सत्यसङ्कट्पत्नादेव, अनन्या- 

९. छ. <-१२-२॥ पतिः -अन्यापिपतित्व-विषिनिषेषयोग्यत्वस्, नि- 
२. छा. उप. ७-२५-२ ॥ म्वा ए निषेधयोग्यत्वे हि - प्रतिहतसङ्कस्पत्व - भवेत्त् > 

| 
॥ 

| 
एवे पद्यन्नेवम्मन्वान एः, विजानन्ना्मर तिरात्मक्री | सतस्सत्यसङ्कटपलश्लेवानन्यापिपततिले सिद्धम् । 

। 

| 
| 

| 

2 

4 ॐ 

जत्मामयुन आत्मानन्दः त स्वराड् मवति तस्य सवेषु | अत एव “स खराड् भवति इत्युच्यते "इति भाषितम् । 
“प्रत्यक्षो पदाज्ञोति चेत् ' इत्ति सूत्रे "अकर्॑प्रतिहत- 

ज्ञानो मुक्तः; विकारभूतलोकान् चह्यविभूतिभूतान 
| सुभ्य यथा कामं वृम्यतीलथः - इति तस्य सर्वेषु 

जत्मन्व रतस स्त तरभाक्तः-जात्मरतिः+-समारेध- | लोकेषु कामच्े मवति? इत्यस्य वाक्यस्याथैः "इति 
खलानु भवो द्यात्मडलानुभवान्तगेत इत्यथ; । स्वरादर- | साधितम् ॥ 

ककेषु कामचारो मनति ।(--रतिः-खक्रचन्दना- | 

पदेजन्या प्रीति: क्राडा-उच। नादिजन्या;+ स्त्रीसम्भवा 

म्रीतेः-सिश्चुनस् , निभूत्तिजन्या प्रीतिः ~ आनन्दः, 

क स्तयमेव राजा, ‹ स्वराट् स्वप्नो रिञ्ञेयःः इति ३. शरी. ४-४-१५. ७२२.युटे व्याख्यातम्॥ 
कोशात् । अकमनक्य इयथः । विभिनिषेषकिङ्करो | ४, तै. भूय॒, १०. अनु. ५॥ 
नभवति इत्ति याचत । 'अतएवचानन्यायिपतिः' 
-~--------~_-~--~--~-~--- ----~---~-----~-_-~--~_~~_---_-_- 
दर| वति ग्रद्यत इत १ अतः (ह खवन्द्रयवचजत समरकरणर। है तामस्यथः।अतः 

करणन्यापारः व्यापृत तत् ज्यम् | यस्तु अय मन्मः- ° अपाणपादो जवना म्रहाता 
पदयलयचश्चुः स द्णोत्यकर्णः' इत्यादि सवन्द्रयापाध्रगुणानुयुण्यमजनराक्तिमत् 
तव् क्यम् इत्यव परदरोनाथः.न तुं साश्चाद्रव जवनाद् छयावचच्वप्दशनाथः)'अन्धाम- 

णमणकवन्द्त् इत्या द्मच्याथकवत् तस्य मस्स्य अथः | यस्मात्. संवकरणचाजत तत्. 
ज्य तस्मात् असक्त सव्रसन्छषचाजतम् 1 यद्यपि पच, तथा स्नभ्चच प्व । सदाः 
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रा॥- -खभावतो ऽचरं चरं च देहित्वे, सुक्ष्मत्वात्तदाविक्षेयम् - एवं सर्वशक्तियुक्तं स्वैज्ञ 
तदात्मतच्वमस्मिन् कषेत्रे व्तैमानवप्यतिसुक्षमत्वादेहात् प्रथक्त्वेन ससराररिभिर विज्ञेयम्, 
दुरस्थे चान्तिके च तत् -अमानित्वगद्युक्तगुणर हितानां विपरीतगुणानां पुंसां खदेहे वतै - 
मानप्रप्यतिदुरस्थम् , तथा अमानित्वादिगुणोपेतानां तदे वान्तिके वर्तेते ॥ १५॥ 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । 
भूतभते च तजञ्ज्ञय प्रासिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ 

~ ~-- -- ----- ~--------~ 

ता]।खमावतो.ऽचर चर च द्हदिन्वइति।पादा्धीनस्चारतदभावाविह विवक्षितों।योग्यानुपरम्भ- 

वाघपरिहारयोच्यते-- सुक्ष्मत्वात्तदं विज्ञेयमिति । अहमिति निव्यमुपलभ्यमानस्य अ विज्ञेयत्व केना 

कारेणेयलाह एव सवेशराक्तियुक्तं सवेज्ञमिति ] तच्छन्दपरामषटठोऽयमथः । योग्यत्वषङ्कासूचनाय 

दूरत्वाद्यनुपकम्भकारणान्तरामावोपलक्षणतया---अरि्मिन् श्चित्र वतेमानमपीत्युक्तम् । एथिव्याद्यपे 

क्षया सुक्ष्माणामपि वाय्वादीनां एरधगुपलम्भो ऽस्तीति तध्चदासायोक्तम् --अतिखक्ष्मत्वादिति। ^ अदे 

जानामि › इत्यात्मोपलम्भे सवयपि विविच्य ज्ञातुमशक्यत्वमविज्ञेव्रत्वपिति सोपस्मनिषेेन बिवक्षि- 
तमिति दर्ययितु- देहात्प्रथक्तवेनेत्युक्तम् । प्रथक्त्वस्य सर्वदा सर्वैरनुपटम्भे शदयश्रङ्गादिवदप्रामा- 

णिकत्वमेव स्यात् , योगाभ्यासविधानस्य च निरर्थकत्व स्यादित्यत्ोक्त-ससारिभिरिति । योगिना- 
मपि सुक्तवदविच्छिन्नविशदतमप्रत्ययाभावात्--ससारिभिरिति सामान्येनोक्तम् । यद्रा योगविरहिता 
इह ससारिशब्देन विवक्षिताः; योगिनामासन्नमोक्षत्वेन सुक्तप्रायत्वात् । ‹ दरस्थ चान्तिके च तत् 
इत्यनेन न व्यापिर्विवश्षिता, तस्याः सर्वमान्य तिष्ठतिः इति प्रागेवोक्तत्वात्; अतोऽल सृष्ष्मत्वात्स- 
सारिभिरविज्ञेयस्य कथ तेरेव विज्ञातव्यत्वविधिरिति रङ्काव्युदास्रायाधिकारिभेदेन दु्रहस्वसुय्रहत्वपरत्व- 

माह---अमएनित्वादीति ॥ १५ ॥ 

दा।स्पदं हि सै, सर्वत्र सद्वद्धयचुममात्। न हि स्गतृष्गिकादयो ऽपे निरास्पदा: भव- 

न्ति।अतः सर्धसरत् सवे विमतिं इति । स्यात् इर्दे च अन्यत् ज्ञेयस्य सस्वाधिगमद्वार-- 
निगुंणं सत्वरजस्तमांसि गुणाः तैः बाजिंतमपि सत् गुणमोक्त च गुणानां सत्वरजस्त- 
मसां राब्दादिद्धारेण सुखदुःखमोहाकारपरिणततानां भोक्त च उपलन्ध् तत् ज्ञेयम् 

इत्यर्थः ॥ १४७ ॥ 

किच--वदहिः त्वकपर्यन्तं देहम् आत्मत्वेन अविद्याकद्पितम् अपेक्ष्य तमेव अवधि क- 
त्वा बहिः उच्यते।तथा प्रव्यगाव्मानम् अपेक्ष्य देहमेव अव्वि करवा अन्तः उच्यते।'बहि- 
रन्तश्च ' इत्युक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम् उच्यते -अचरं चरमेव च, यत् चराचर देहा- 
भासमपि, तदेव ज्ञेयं, यथा रञ्जुसपाभासः । यदि अचरं चरमेवचर स्यात् व्यवहार- 
विष्य सर्व ज्ञेयम्, किमथम् “इदम् इति सर्वेः न विज्ञेयम् इति ! उच्यते - सत्यं सवो 
भासं ; तथाऽपि व्योमवत् दृश्ष्मम् । अतः सुक्ष्मत्वात् सखेन रूपेण तत् शेयमपि अचिज्ञे- 
यम् अविदुषाम् । विदुषां तु - “आत्मैवेदं सवम् -अद्षिवेदं सवम्” इत्यादिप्रमाणतः 
निव्यविज्ञातम् । अविज्ञाततया दरस, वषैखदसखकोस्यापि अविदुषाम् अपराप्यस्ात् | 
भन्तिके च तत् , आत्मत्वात् विदुषाम् ॥ १५ ॥ 
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सा¶देवमञुभ्यादिमुतेषु सर्व॑ खितमात्पवस्तु बेदितृत्वैकाकारतया अविभक्तम्; अचि- 
षां देवाद्याकारेणअयं देवो मचुष्यः' इति विभक्तमिव च सितम्; 'देबो ऽह मनुष्यो ऽ - 
हम् ` इति देह सखामानाधिकरण्येनाचुखन्धीयमानमपि ञेदिदेत्वेन देदादथौन्तरभूतं ज्ञातुं 
दाक््यमिति आगदाबुक्तमेव “एतदो वेत्ति 'इति;इदानीं प्रकारान्तरेश्च ज्ञातुं शक्यमित्याह - 
भूतभकतृचेति।भूतानां पृथिव्यादीनां देहरूपेण सह तानां यद्धवर तद्धतेव्येभ्यो भूतेभ्यो ऽथ - 
न्तरं ज्ञेयम् , अ्थन्तप्मिति ज्ञानं शक्यमिव्य्यः ; तथा प्रह्तिष्णु - अन्नादीनां भौति- 
कानां ्रसिष्णु, ्स्यमानेभ्यो भूतेभ्यो प्रसितृत्वनाथोन्तरभ्ूतमिति ज्ञातुं राक्यम् ;पम- 
विष्णु च--प्रमवहेतुश्च, अरस्तानामन्नादीनामाकारान्तरेण परिणतानां प्रभवहेतुः, त. 
भ्योऽथोन्तरमिति ज्ञातुं चक्यमित्यथेः ; खृतदारीरे ्रसनपभमवादीनामदरोनान्न भूतसं- 

छ [७ 

धतरूप क्ष असनप्रमत्रभरणहे तुरति मेश्चायतं ॥ १६ ॥ 

ञ्यातषामाप तज्ज्या(तिस्तमसः परसुस्यतं । 

ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हाद सवस्य वष्टितच् ॥ १७ 

ताखस्पभेदवत्सविग्रदक्षेत्रा दिष्वविभक्तखब्दप्रयोगात् "° पैण्डितास्समदर्दिनः: इति प्रागुक्त 

साम्यमिहापि विवक्षितमिव्याह--देवमसुभ्याद्धीति । अधिभक्त-खरूपेण देवत्वादिविमागरदहितमि- 

त्यथः । (“विभक्तमिवः इतीवशब्देन श्रान्तोपलम्मविष्रयाकारसूचनमाद--अवि दुषासिति । एव ञ्य- 
द्वस्थोक्ता, तच ` भूतभ : इव्यादिना जगद्यापारभ्रमब्युदासाय प्रकरणस्य मोक्तृव्यतिरेकपरतामेव 

वदन् परवोंक्तपुनखक्तं च परिहरति--देबो ऽदहामिवययादिना अन्थद्वयेन। अहंत्वानहसनज्ञातृत्वाज्ञत्वादिरूपो 
मेदः प्रायुक्तः; अन्न खाधारघेयभावभोक्वृत्व मोग्यत्वविकार्यत्वविकारहेतुत्वेर्विवेकः क्रियत इत्यथः अ 
जीवमतैन्यविषये। मूतशब्दो.ऽचिन्मालपरः, तत्रापि प्रसिच्तुयेधेन महामूतविष्रयववे ऽपि क्षेलप्रकरणा- 

ताद रापरिणामयद्धूतविषय इत्याद श्रतानामिति। चेयशब्द् श्च शेयं वत्तस्पवक्षयामि" इष्युपकरान्तत्वेऽ- 

पि पुनरिदहोच्यमानत्वात्तद पिरिक्ता्थतया व्याख्यातः । मर्वृत्वभर्तव्यल्फल्ितमाह--अर्थान्तरमिति । 
प्रभवे तुरिति-देहव्यतिरिक्तत्वोपपादने तात्पर्यादयनेवाथ उचित इत्ति भावः । प्रभवोऽत 
रेतोगमादिरूपेण परिणामः । आकरासन्तरेण--रसमकघात्वादि स्पेणेवय्थः । ननु शरीरेणेव 
म्रासादिक्र क्रियमाण दृश्यते, न च कायंकरणसंवातमन्तरेण निरवयवस्य प्रसनादिसमव 
तत्कथमात्मधघमत्वेन व्यपदिश्यत इति शङ्कायागरक्तमर्थं व्यतिरेकेण द्रटयति--श्तद्ासीरइति 1 श्चित्न 
शयरत्ववेष्रेण ्रतनादिकारणम् १ उत भूतसवातमा्ेण ; आये शरीरत्वस्यास्मप्रतियोगिकत्वादात्म - 
सपित्वं म्रसनादेस्विद्धम्, द्वितीये मृतदारीयादिष्वदर्चनादयुक्तिः । यद्यपि गृतदाशरेऽपि केचिद्धिशेष। 
इर्यन्ते ; तथापि जीवन्ञानपूर्वक्रसनमरणाद्यमावान्न ते जीवावेक्लाः। ईइश्वरायेक्षा तु सावच्रेकीति न 
ततर विथेष इति मावः । अत्त मरणग्रसनादिक रज्ज्वादिषु स्पीदेरिवेति बदन्तद्थतदहयानाश्रतकल्पना- 
दिभिनरस्ताः ॥ १६॥ 

प-पा॥ +गी. १३-१९॥ | १.२. ५-६८ ॥ 
1 91 

रान -अआष्वभक्तं च प्रातरंदं व्यामवत् एकम् । मूतेखु स्कप्राणिषु विमक्तभिव 
च यतत, दहव्वव पचसाञ्वमानत्वात् । तमं च-भूतानि वमतीति तत् ज्ञेयं भ्रूत- 
भ्टं च श्वात्तकारे । प्रखु्यकारे च असिष्णु न्रसनशीरम् । उत्पत्तिकारे प्रभविष्णु च 
प्रभवनद्यारु, यथा रज्ज्वादि; सपादंः [मथ्याकल्पितस्य ॥ १६ ॥ 
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रा॥ ज्योतिषां -दीपादिव्यमणियश्तीनामपि तदेव ज्योतिः- प्रकाशकम् ›दीपादित्यादी - 
नामप्यात्मप्रभारूप ज्ञानमेव पकाराकम् , दीपादयस्तु] विपयन्द्रियसन्निकषविरोधिख- 
न्तमसनिरसनमाच्रं कुचैते ; तावन्मात्रेण तषां प्रकाद्कस्वम्; तमसः परमुच्यते--तम- 

दशाब्द स्खृक्षमावस्थप्रकृतिवचनः, प्रकते: परसुच्यत इत्यथैः; अतो ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानैकाकार- 
मिति ज्ञयम्, तच ज्ञानगम्यम् अमएनेत्वादिभिरज्ञानसाधनैरुक्तैः ाप्यमिस्यथः ; हदि 
सर्वस्य विषिल-- सर्व॑स्य मचुष्यादेः हृदि विश्लेषेणाव्ितं सन्निहितम् ॥ १७॥ 

ताननु स्रखूपमाचप्रका रूपस्य आत्मस्वरूपस्य कथ मण्यादिप्रकारकत्वमित्यजाह-- दौीपादिष्या- 

वीनामपीति । दीपादिवयादीनां यथा विष्रयसवबन्धिप्रभाद्वारा प्रकाशकत्वं, न स्वरूपतः, तद्दलापि 

प्रभाखनीयेन ज्ञानाख्यधर्मण पकाराकत्वमिति भावः। अन्यप्रकादकानासपीतिजपिब्दार्थः ! प्रका- 

दयभूतघटादि वत्तत्प्काश्चकनल्लानाश्यमूते प्रत्यगात्मनीति मावः । विषयेद्धियसानेकर्षशाब्देना् सामग्री 
मध्यपातिसन्निकषौ ऽभिप्रेतः ; -तन्मूटग्रकाश्चो वा रक्षितः; संतमसस्य कुडयादिवदि न्द्रियसन्निकर्षं- 

वियोधित्वामावात् : अन्यथा संतमसवर्तिनः पुरुषस्य संतमगान्तरितप्रकारमध्यवर्तिनां पदा्थीनां 

कुडयान्तरितपदाथवदप्रकाशप्रसङ्गात् । एतेन दीपादे श्वाक्षुषपदाथमाल्प्रत्तिनियततया ज्ञानवन्न सर्व- 
व्यापक प्रकादकत्वयिति सूचिवम्। त्ाचन्मा्चेगण--न तु साक्षाद्पकाशजनकव्वेनापीत्यर्थः।ज्योतिस्मन्नि- 

कर्षालप्रसिद्धिप्राचुर्याचचाल्न तमद्शब्दस्य तिमिरविषयवत्वधीय्युदासायाह-- तमद्द्याब्द इति । व्योतिषा- 
मपि प्रकादाकतया केमुत्यसिद्धस्य तिमिरात्परत्वस्याभिधाने प्रयोजना मावल्पक्रतेः परत्वस्य चा वद्यव - 
क्तव्यत्वात्तमदशब्द स्यच शरस्य तमदशरीरं' सवम आसीत्तमसा गृूढमप्र प्रकेत ` यैदा तमस्तत् * वम 
एकीभवतिः-आसीदेदं तमोभूतम् इत्यादिषु मूल्प्रक्ृतिविषयतया श्रौ तस्मार्तग्रयोगप्राञ्यनिति भावः। 

परम्- अन्यदित्यर्थः ; भोक्तरतया प्रधानभूतमिति वा।प्रागपि हि ते परावरतया प्रकृती विभक्ते।उचख्यत 

इति-*°निर्गुणः प्रकृतेः परः*इत्यादिष्विति शेषः। एतेन जडवैलक्षण्ये विवश्चितमित्यभिप्रयिणाह---अत 

इति। ूर्ववद्वेधम्यौनुसंघानशक्यतायां जेयराब्दस्य तात्पर्यम् ; अन्यथा पोनरुक्तयादित्यसिप्रायिणाद-- 

ज्ञनिकाकारमित्ति ज्ञेयमिति) ल्ञानगम्यम्"इत्यत्र सर्वसाधारणज्ञानविषयत्वमाच्ाभि धनि प्रयोजनाभा- 
वात् शज्ञेयम्'इत्यनेन पौनरुक्तया दम्यब्दस्य प्राप्यपर्यायत्वम्रसिद्धेश्च प्रक्ृतसगते विवक्षितमाह--अमा- 
नित्वादिभिरिति) -पएतञ्जञानम्*इतिवदलापि करणच्युत्पत्ति व्यनक्ति- ज्ञानसाधनेरुक्तेरिति। मञ- 
ष्यादेरिति । पिण्डस्येति देषः । मोक्चृत्वादिखूपेणावस्यान विदयष्रेणावस्थानम् । यद्वा हृदि खस्पेणा- 

वस्थानम् ; अवयवान्तरेषु ठ स्वधर्म॑मूतज्ञानेने एतेविरोषः। वसिाकषब्दस्यात्र सुख्वाथायोगात्सान्नेधिमा- 
चपरत्वमुक्तम् ; "सर्वस्य गहे ऽप्ययमेव व्रीहिः" इ तिवज्जाय्यैक्यविवक्षया सर्वस्य हृदि स्थितिनिर्देशः ॥ 

------ 

३. रे. ४-१८ ॥ ४. सुवा. २. ख ॥ 

५. मन्तु. & ॥ ६ ॥ 
प्र-पा॥ १. ब्र. ५-७-१३ ॥ 

२. अष्ट. २. म. ८" अनु. <ई-४॥ 
जधा; 

॥ 

॥ 
॥ 

| 
| 
॥ 

दो किञ्च - सर्वज् विद्यमानमपि सत् न उपलभ्यते चत् . ज्ञेय तमः तदहि न। किं 

तर्हिं -- ज्योतिषाम् आदिव्यादीनाम अपि तत् ज्ञेयं ज्योतिः।आत्मचेतन्यजञ्यो तिषा शद्धा- 
नि हि दीप्यन्ते, श्येन सूर्य्तपति तेजसेद्धः “तस्य मासा सवेमिदं विमाति' इस्यादिम- 
न्बेभ्यः., स्श्तेश्च इहैव--'यदादितव्यगतं तेजः इत्यादेः । तमसः अन्ञानात् परम् असंस्पुः 
ष्टम् उच्यत।क्ञानादेः दुःखखम्पाद नघुद्धया पराप्तावसादस्य उत्तम्भनायथम् आह-- ज्ञानम् 
अमानित्वादि; ज्ञेयं श्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामिः इत्यादिना उक्तम्; क्ञानगभ्यं, चेयमेव श्ञातं 
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इति क्षें तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ 

रा॥पवं ‹ महाभूतान्यहङ्कारः › इत्यादिना -सङ्घातश्चतनाध्तिः * इत्यन्तेन क्षेजतच्वं 
समासेनोक्तम् ; "अमानित्वम् › इत्यादिना ‹ तच्छज्ञानार्थचिन्तनम् ` इत्यन्तेन ज्ञाततव्य- 
स्यारमतत््रस्य ज्ञानसाध्रनमुक्तम् : ̀अनादि मत्परम्? इव्यादिना "हदि स्वस्य विष्ठितम्? 
इत्यन्तन ज्ञेयस्य क्चजज्ञस्य याथात्म्यं च सक्कपेणोक्तम् ; मद्धक्त एतत् क्षेजयाथात्म्यं, 
छ्चचाद्विविक्तात्मखररूपपाप्त्युपाययाथात्म्यं क्षेचज्ञयाथास्म्य च विज्ञाय,मद्धावायोपपद्यत- 
मम यो माचः-खभावः असंसारित्वम्, अससारित्वप्राक्तये उपप्रन्नो मवतौव्यथः ॥ १८ ॥ 

अथात्यन्तविविक्तस्वभावयोः ब्रक्ृव्यात्मनोस्खसर्गस्यानादित्वं संखषटयाद्योः कायं - 
मेद स्ससगैहतुश्चोच्यते-- 

ता उपसंहरन्नुक्तया थास्म्यज्ञानस्य फलं चाह --* इति इतिश्छोकेन । प्रकृतपराम्धिन एतच्छ- 
ब्दस्य विरेषकाभावात्पक्ता्थन्रयविषयत्वमाह--श्चचयाथास्म्यमित्यादिना । 'मद्धावायइत्यत्रे सा 
म्यश्रत्यादि विरखदधतादात्म्यभ्रमव्युदासायाह --मम यो भावः खभावडइति । नियसिद्धज्ञानल्वादिस्व- 
भावन्यवच्छेदायाह--असरसारित्वमिति ! (उपप्यतेः इत्यस्य ज्ञानजन्ययोग्यतायां तात्पर्यमुपपन्नर- 

ब्देन दररीतम् ॥ १८ ॥ 
अथ ¶त्न्धहेतुः"इत्यनेन संग्दीत प्रकति पुरुषम्? इत्यारभ्य विवेकानुसधानाप्पू्वंस्यार्थं विविनक्ति 

--अथेति । संसगहेतुश्चेति प्रवाहानादेस्संसगस्य निमित्तमित्यर्थः । “उमावनादी*इव्यत्र प्रकृतिं 

रासत् ज्ञानफलमिति ज्ञानगम्यम् उच्यते ; ज्ञायमानं तु तत् ज्ञेयम् 1 तत् एतत् चयमपि 

हदि बुद्धो सवस्य प्राणिजातस्य विष्ठितं वशेषण स्थितम् । त्रैव हि एतत् चयं चि- 
भाव्यते ॥ १७ ॥ 

यथोक्ताथोपसहाराथेः अयं च्छोकः आरभ्यते--इति एवं क्षें महाभूतादि श्रुलय- 
न्तं, तथा ज्ञानम् अमानित्वादि तच्ज्ञानाथेदशेनपयन्तंः ज्ञेय च ! ज्ञयं यत् तत् ̀  इत्यादि 

ˆ तमसः परमुच्यते" इत्यव्रमन्तम् , उक्तं समासतः संक्षेपतः । पतावान् हि सर्वः केदा- 
थः गोतार्थञश्च उपसंहत्य उक्तः । अस्मिन् सम्यग्दर्शने कः अधिक्ियते इति ? उच्यते- 
मद्भक्तः मयि परमेश्वरे सवैज्ञ परमणुरो वासुदेवे समर्पितसर्वत्मभावः , यत् पयति 
इष्णाति स्पृशति वा सतम भगवान् वासुदेवः इव्येवंग्रहाविष्टघद्धिः मद्धक्तः खन् , 
पतत् यथोक्त सम्यग्द् शेन विज्ञाय, मद्भावाय मम भावः मद्धावः तस्मे मद्धावाय उपप- 
चते, मोश्च गच्छति ॥ १८ ॥ 

आचिकारान्तभौवाञ्ज्ञानसाधनं प्रथमत उक्तम् । बडुत्वात्साधनात्युपयोगात्पभावः॥ 1 
जानन् ब्रह्माण प्राततिपाद्त कन साधननेद बुद्धयारूढ मवेदिवयाकाद्धायां साधनं पश्चाद्रक्तव्यम्? 

तर्कतः प्रथमत उक्तारत्यत आह--उचक्रारति } विकारेष्वन्तमावि ज्ञापयितुं तदनन्तस्मुपोद्धातपराक्रेय- 
योक्तमिति भावः।उद शक्रमानुसरेण'यतश्च यत्'इति परथममनुक्तवा ‹ स च यो य्प्ममावश्च इत्येतत्कुत 
उक्तमिस्यत आह -- बडुत्वादत।सूलाकराहनमाणाद् ब्रहुत्वस्य प्राथम्यव्यमिचाराद्धव्वन्तरोक्तिः।अ- 
लौकिकस्य प्रभावस्य बुद्धयारोहे हि साधनानामद्युपयोग नतु तावान् लीकिकस्य प्रेरकव्वस्यानुभवारोह 
इति ज्ञापयितु ज्ञानसाघनानन्तरमेव प्रभाव उक्तः, तत्प्रसङ्गेन चेति भावः ॥ १८ ॥ 
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भक्तिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश यणां थेव विद्धि भकृतिसम्भवान् ॥ १९ 

रा॥ प्रकृति पुरुषाबुमाचन्योन्यसंखष्ठावनादी इति षिद्ध ; बन्धटेतुभूतान् प्वेकारान्-- 
इच्छाद्वेषादीन्, अमानित्वादिकच्ि गुणान् मोक्षदे तुभूतान परकूतिसंभवान् विद्धि; पुरषेण 

ता॥षच*इतीतरेतस्यो गपरचकरेण र्ध विशेषे ददोयति---प्रङृतिपुरूषाद्युभावन्योन्यस सख श्ाविति । 
तदपेक्षया द्विवचनान्तप्रयोग उपपन्नः । पकृतिपुरूषाित्यल ‹ परवष्िज्ञ दन्द्रतत्पुरुषयोः ` इति यु- 

छिङ्गत्वम्। तद्धिदोषणत्वात्^उ भावना दी' इत्यनयोरपि तच्छिङ्गतैव। “इच्छाद्वेष "इत्यादि ना*अमानित्वम् द् - 
त्यादिना च निर्दिष्टा यथाक्रम विकास्गुणस्चब्दाभ्याम् अनूद्यन्त इति द दयति --बन्ध्हे तुभ्ूतानिति। 
(तत्स्ेतर .- -यद्धिकारि' इति प्रकरणोपक्रमे विकारशब्दः श्चेचकार्यमालपरः: तत्पत्यमिक्ञानाचात्रापि वि 
कारशब्दस्तद्विषयः । अतः प्रकरणवलान्न महदादि विकारपरत्वम् ; तत्साहचर्याच्च रुणच्ब्दस्यापि परा 

करणिकार्थविषयत्वौ चित्यात्सस्वादि गुणविषयत्वमयुक्तमिति मावः†शविकारं अ गुणां श्चः इति भेदोक्ति- 
निदानज्ञापनाय बन्धमोक्षदेतुतवेन वचनम्। देयोपददिययुणवर्गद्ययोपदेो हानोपादाना्थतया सप्रयोजनः 
तस्य प्रक्रतिस्मवत्वोपदे शस्त किमथ इति राङ्कायामुच्यमानतया ज्ञातव्यार्थे ^ विद्धि ° इत्यधिकोक्त्यभि - 

प्तमह- _पुेणेति । मङतरेवाकारभेदेन हेयत्वोमादेयलनापना ल्तेमवतवोपदेश _इति भावः । 
प्र-पा। ९. अष्टा.२-४-२६. एतयो: परपदस्मे- | टाविमो । अर्धपिप्पली ॥ २. गी. १३-६॥ 

व छि्ध त किङ्ग स्मत् । कुक्कुटमयूयविमे । मनुरीडुक्डु- २. गी. १३.०५ ४. गी १३३ ॥ -' ३. गी. १३-७॥ ४. गी. १३-३ ॥ 

दा।।तञ् सत्तमे अध्याये इश्वरस्य दवे प्रकृती उपन्यस्ते परापरे क्षेत्रक्चेचज्ञकक्षणे ; 'पत- 
योनी नि भूतानि इति च उक्तम् । श्षेचश्धेजङ्कप्रकतिद्ययोनित्वं कथं भूतानाम् इति ? 
अयम् अथः अघुना उच्यते-*-श्छृति पुरुषं चैव दैष्वरस्य धरूती, तौ पङूतिपुरुषो उ- 
भावापि अनाद्य विद्धि, न विद्यते आदिः ययोः तौ अनादी । नित्यत्वात् ईश्वरश्य तत्प- 
कत्योरपि युक्तं निस्यत्वेन भवितुम् । परकृतिद्धयवत्वमेव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वं › याभ्यां 
प्रकूतिभ्याम् ईश्वरः जगदुत्पत्तिस्थितिध्रख्यहेतुः। ते अनादी सत्यो संसारस्य कारणम् ॥ 

न आदी अनादीः इति तच्पुखुषसमासं क्तेचित् वर्णयन्ति । तेन किर ईश्वरस्य 
कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः धक्कनिपुरूषावेच नित्यो स्यातां, तत्कृतमेव जयत् › न 

आ॥ "यतश्च यत्'इति वक्तुं पक्ृतिविकरारपुरुषान् संक्लिप्याह्। गुणाः सच्वादयः । 

जाननु ' प्रकतं पुखर चैव विद्धि इत्यादिकमप्रतिज्ञात किमित्युच्यते, मेवम्, 'यारक्चइति प्रतिन्ञा- 

तस्य सप्रकारस्य श्चेलस्य कथनात् तत्पतिज्ञाकमेण प्रागेव कुतो नोक्तमित्यत आद--यतश्येति । यत्च 
यदि ति प्रतिज्ञात प्रेरकसरूप तावसखमावानन्तर वक्तव्य राम् ; तत्र परेरकस्य स्वरूपनिरूपणं पेयज्ञान- 

समपेक्षते , पर्ये च सप्रकार प्षेचरम् । प्रेरकखरूप वक्तुम् अनेन प्रेरणीय सप्रकार क्षेलखच्यते । तस्य प्रा- 
रपि वचने गौरव स्यादिति भावः । तदहि प्रकृत्यादि कथमुच्यते १ ईश्चवरातिरि्तिः सर्वोऽपि चेतनाचे- 
तनवर्मः स्षेल्मित्युच्यते । तच प्रकृतिखन्देन 'महाभूतानिःदव्यादि नोक्तानि चवुविंरातितच्वानि ग्रद्यन्ते। 

विकारशब्देनेच्छाद्युपरक्चिताः क्षेलान्तर्भूता अपि गुणत्रयाच्याः स्वं विकारा विवश्वाविदोषवशेन एथगुपा- 
ताः; पुरुषखब्देन जीव इति। *यावत्सजायवे*इत्यादिना पुनर्वच्यमाणत्वात्पुनरुक्तिदोष परिव -संश्ि- 
प्येद्युक्तम्। आर्ह-सप्रकारानिरूपयति1युणाः खुखदुःखमोहा इति कश्चित्। कार्यकारणखक्षणा इत्यन्वयः। 
तदुभय निराकर्तं व्याच््े--गुणाइति।ननु सच्वरजस्तमसामपि प्रकृतिविकारत्वात्°विकारांश्च युणांश्चः 
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७३० श्रीमद्धगवद्वी तायां (छो. १९-२०. 
[् [अ [नव श भ ॐ 

रा।संसृेयमनादिकालप्रव्त्ता क्षेजाकारपरिणता भक्तिः सखविकणिरच्छा देषादिभिः 
[= देभिस्खलवि ५ ह = भ [| 

पुरुषस्य बन्धहे तुति: सैचामानित्वादिभिस्खविकारः पुरुषस्यापवगैहेतुमेवतीस्यथेः ॥ 

*का्यकारणकरृत्वे हेतुः भकृतिरूच्यते । 

पुरुषस्सुखदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते ॥ ऋता 

कायै -हासीरम् कारणानि-ज्ञानकमोत्मकानि सखमनस्कानीन्दियाणि, तेवा क्रियाकाः 
~ - ~~ -~-- ~~ ~~~ 

ता|खचिकककै रित्यमानित्वादीनां विकारत्वमाषणं श्रकृतिसेमवान्. इत्युक्तप्कृतिकारणत्वाविशेषाद्रोबरी 

वर्दनयसूनचना्थम् 1 ९९ ॥ 
अथान्योन्यससुश्योः प्रकृतिपुरुषयोस्संसर्गविदेषनिबन्धनो व्यापारमेद उच्यते--“ कार्यकारण ` 

इति श्रोकेन। कार्य शररमिति-पकरणात् कारणखानब्दस्य सममिग्याहाराच अत्र कार्यशब्दो मोगायत- 

नाख्यकार्यविदोषपर इति भाव्रः। “हन्दरियाणि दशेकञ्चःइति इन्द्रि यादिग्रकृतविषयोऽल् कारणच्ब्द इत्या- 
इ-- ज्ञानकमीत्मक्रानीति 1 एतेन “कारय भूततन्माचस्येण द शाविधम्; कारणं जुख्यदेकारसूपेण लयो- 

दद्ाविधम्; तेषां खसरूयोत्यत्तौ प्रतिश्चवणपरिणामे च हेवुर्मूलप्रकृतिः* इत्यादिव्याख्यानान्तराणि निरस्तानि। 
‹ कार्यकरणकर्यृते › इति परोक्तं पाठान्तरमप्रसिद्धेएनाहतम् । कर्वृशब्दो ऽज न प्रयज्ञा्याश्रयत्वपरःः 

अचेतने तदसेमवात् ; अतो यथासं व्यापाराश्रयत्वे विवक्षितमिवयाह-- तेषां क्रियाकारित्वइति। य- 

पपा] *+कार्यकरण. इति याङ्करः पाठः \ १. गी. १३-५॥ 

दो ॥इ9्वरस्य जगतः कतैत्वम् इति ॥ 
तत् असत् ; पाक् पररृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः द शितव्याभावात् दश्वरस्य अनीश्वरत्व- 

प्रसज्गात्, संसारस्य निर्निमिन्तत्वे अनिर्मोक्षपसङ्गात्+राखयानर्थक्यप्रसज्गात् , बन्धमोक्षा- 
मावप्रसङ्गाच्च । नित्यत्व पुनः रईभ्वरभरकृत्योः सवम् पतत् उपपन्नं मवेत् । कथम् १-- 

विकारांश्च घुच्यादिदेहपर्यन्तान् गुणांश्च खुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान् वक्ष्य 
माणान् विद्धि जानीहि प्रकृतिसम्भवान् , पररतिः इऽ्वरस्य विकारकारणदशक्तिः तनिगु- 

णात्मिका माया, सा सम्भवो येषां विकाराणां गुणानां च तान् विकारान् गुणब्ि विद्धि 
जानीहि प्ररतिसम्भवान् घ्रङूतिपरिणतान् ॥ १९ ॥ 

के पुनः ते विकाराः गुणाश्च प्रकृतिसम्भवाः इति १ आह --कार्यकरणकतैत्वे-- 
कायै हरीर, करणानि तत्खानि चयोदश। देहारम्भकाणि भूतानि पञ्च। विषयाश्च घर्ृ- 

आात्तेषामव्यल्पो विशेषो ख्यात्सगे इति विकाराः पृथराक्ताः । (कायौकायैगुणास्तिखो 
यतः सखल्पाद्धचो जनौ इति माधुच्छन्दसशाखायाम् ॥ १९. ॥ 

कायं शरीरं “शरीरं कार्यमुच्यते! इतयभिध्रानम्कारणानीन्दियाणि।भोगो ऽनु भवः। 

जाइति प्रथगुक्तिः करिंमथन्यत आह--तेषामिति। इति ज्ञापयितुमिति शेषः । विकाराः पृयगुका 
इति विक्राराश्च गुणाश्च प्रथगुक्ता इत्यर्थः। कार्याश्च तेऽकार्याश्चातिसखयः।अनेन सुखायङ्गीकारे विका- 
रेम्यः प्रथग्ग्रहणमयुक्तमित्यपि सूचितम् ॥ १९ ॥ 

कारणानामपि कार्यत्वात् प्रथगुक्तिर्व्यथेत्यतो रूदिमाभित्य कार्यकारणन्न्दौ व्याख्याति-- कार्थ 
मिति । “मोक्ृवेः इत्यल प्रकृत्यर्थो मोगोऽभ्यवहारादिः सुखादिविषयो न सभवति, अत आह-- 
भोगइति । स्वीयतया सा्चात्कार इत्यर्थः । भोगः भरङ्कतेरेव, न पुरुषस्य, अतः "पुरुषः सुखदुःखानां 



चऋ्छो- २०.] योद शो ऽध्यायः. ५७२१ 

रा।रित्वे पुरुषाधिष्ठिता पक्ृतिरेव हेतुःःपुरुषाधिष्ठितक्षेाकारपरिणतप्रकृत्याश्रया भोग- 
साधनभूता; क्रिया इव्यथः पुरूषस्या7चष्ठातृत्वमेव; तद पेश्चया +"कतौ सास्रा धवच्वात् 
इत्यादेकमुक्तम् ; रारीराधिषठानधरयल्लहे तुत्वमेव हि पुरुषस्य कतत्वम् ; प्रकृतिसंखष्ः 

ता्यप्यबुद्धिपूवंषु केषुचिन्मनङ्श्रोच्ादिव्यापरषु पुरुषेच्छा धीनत्वे नास्ति,तथापि तेषां पुरुषभोगार्थत्वात् 
भोक्तृत्वद शापन्नपुरुषसनिधानरूपमधिष्ान मपेक्षितम् ; बा दृस्येनच प्रयल्लाधीनत्वमस्तीत्यसिप्रयिणाह- - 

पुरुषाधिष्ठितेति। विभज्य व्यापारनिदेंशात्---प्रक्ृतिरेतत्यवधारणल्यमः। ननु पुरुषाधिष्ठिता ग्रङति- 
रित्ययुक्त, प्र्यद शायां करणकटेवरविधुरस्य ससारिणः सखेच्छवा प्रङृत्यधिष्ठानासंभवादित्यत्ाह-- पु- 
रुषार्धिश्ितश्चे चाकार परिणकतेति । मोगतत्साधनयोराश्रयत्वलक्षणं हेतुत्वमिह विविच्यत इत्यभि - 
म्रायेण प्रकृत्याश्रयत्वादिकथनम् 1 प्रक्रत; करतत कर्ता शाल्रा्थवच्वात्' इत्यादिभिस्लर्विये धस्स्ा - 
दित्यत्राह-- पुरुषस्यापि छातृत्वमेवेत्ति। वदि पुरुषस्याधिष्ठाव्रत्वमाल, तदा साश्चात्कर्दृत्व परक्रतेरेवेति 
पुरुषस्य क्त्वमोपरचारकि स्यादिलयत्राह--शारीराप्वि छटानेति। अयमाभेप्रायः --नहि प्रयता धीनपरि - 
स्पन्दाश्रयत्वरक्षण क्त्वं पुरुषस्य सूज्यते; तत्र॒ साखरार्थवच्वादिदहेवूनामन्यथासिद्धेः; नच अरीयादि- 

परक म्रयत्नाभ्रयते कर्त ब्द स्योपचारिकता, कतिप्रयलयोः; पयध्त्वात्कृत्याश्रयत्वरूपत्वाच कर्वुत्वस्य । 

ततश्चान्यत्रेव कर्वत्वमौपचारिकमिति फकितिम् । यदि पुनर्यथास्वं॑व्यापारा्रयत्वभेव सर्वेषां कर्तैत्व- 
मित्युच्यते ; तथापि पुरुषस्य कैतवे मुख्यमेव । ननु “पुरुपस्सुखदुःखानां मोक्ता इत्ययुक्तम् , शुद्धस्य 
पुरुषस्य प्रियाप्रियविदुरत्वश्चुतेः।य्पि मोक्षे विलक्षण सुखमन॒मूयते, तथापि दुःखप्रसङ्गस्ठु नास्येवेत्य- 
जाह -- प्रकृतिसखदात । ‹ नह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति › इत्यपि श्रूयत इत्ति 

पर-पा। ९. यारी. २-२-२३ ॥ २ छा. <-१२-१॥ 

ख।।तिसम्भवाः विकाराः पूर्वोक्ताः इह काथग्रहणेन गरृद्यन्तागुणाश्च पङृतिखम्भवाः खुख- 
दुःखमोहात्मकाः करणाश्रयत्वात् करणच्रहणेन गरद्यन्ते । तेषां कायेकरणानां क्त्वम् 
उत्पाद कत्वं यत् तत् काथकरणकवैत्व, तस्मिन् कायंकरणकतैत्वे हेतुः कारणम् आरम्भ- 
कत्वेन प्रकृतिः उच्यते एवं का्यकरणच्छकेत्वेन संसारस्य कारणं परति; । ‹ का्यका- 
रणकवैत्वे ` इत्यस्मिन्नपि पाडे- कायं, त् यस्य परिणामः तत् तस्य का विकारः, वि. 
कारि कारणं, तयोः विकास्विकारिणोः कार्यकारणयोः कवैत्वे--इति तान्येव कार्यक्रार- 
णानि उच्यन्ते । अथवा-- षोडदा विकासः काय, सप्र प्रकृतिविक्लयः कारणं, तेषां 
कतैत्वे हेतुः प्रतिः उच्यते, आरम्मकत्वेनेव । पुरुषश्च ससारस्य कारणं यथा स्यात् 
तत् उचख्यते--पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञः मोक्ता इति पयायः; डखदुःखानां भोग्यानां भोक्तृत्वे 
उपटब्श्ुत्वे हेतुः उच्यते ॥ 

कथं पुनः अनेन का्यैकारणकचैत्वेन ख दु:खभोक्तृत्वेन च भरूविषुख्ुषयोः सं - 
सार कारणत्वम् उच्यते इति १ अश्र उच्यते--का्य॑करणसखुखदुःखरूपेण हे तुफखात्मना भ- 
कृते; परिणामाभावे, पुरुषस्य च चतस्य असति तदुपरब्धुत्वे, कुतः ससारः स्यात् 

यद् पुनः कायैकरणसुखदुःखरूपेण हेतु फस्छात्मना परिणतया प्रक्ृत्या भोग्यया पुरूषस्य 
तद्विपर्खतस्य मोक्षत॒त्वेन अविद्यारूपः स्योगः स्यात् ; तदा खसारः स्यात् इति । अतः 
यत् प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकचैत्वेन खख दुःखभोक्तृत्देन च ससारकारणस्वम् उन्तं, 
तत् युक्तम् उक्तम् ॥ 
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रा॥ पुरुषः “सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः, खुखदुःखाचुभवाश्चय इत्यथैः ॥ २० ॥ 

तामावः } विषयेन्द्रियादिस्पेण परिणतायाः प्रकृतेरपि भोक्तृत्वे हेतुस्वमस्ति ; तत्कथ पुरुषो विशिष्य 
निर्दिश्यत इत्यताह-- सखु खदुःखायुमवाश्रयइति । तत्काटस्वसम्बेतसुखदुःखसाक्षात्कारो मोग इति 
मोगलश्चणमन्यनेन सूचितम् । एतेन निर्विकारपुखषसान्निघानात् प्रकृतेरेव भोक्तत्वमिति पश्चो निरस्तः 
तदा " पुख्षोऽस्ि भोक्रभावात्  ‹ भुरषस्य द दौनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य "इत्यादिस्मन्थवि- 
रोषश्च । अय हि पक्षः दारीरके ^ रचनानुपपत्तेश्चः इत्यारभ्य “विग्रतिषेधाश्वासमञ्ञसम्' इत्यन्तेस्वु- 

भ्-पा॥ * सुखानां दुःखानां च.पा॥ | स्थयानवस्थितिग्रस्ङ्गाच्च केवङम्प्रधाने न कारणम् । 
१. सांखयतत्वकोञुचाम् . कारिका. सङ्घा - | अन्यानपेश्चत्वात्मधानस्य सदैवहि सषि; मरसञ्यते ॥ 

तपरार्थत्वात् त्रेयुणादिविपययादधिष्ठानात् । पुरूषोऽ- | ३ ॥ क्षीर मवद्धेनूपयुक्तवरणादिवद् प्रधानमपीति नयुक्त 
स्ति मोक्नृमावात् के बस्या्थभद्त्तश्च॥ १ ।तस्माच् पि- | वक्तुम्, अनङ्ुदादिष्वदद्यैनात् । तद्धि प्राज्ञाधिष्ठितम्, 
पर्यांसात्् सिद्ध साक्षिस्रमस्य पुरुषस्य ।केवल्यम्माद्धय- 
स्थ्य द्रष्टत्वमकर्नृमावश्च।। १९॥ तस्मात्तत्संयोगात् अच. 
तनन्ेतनावदिव चिङ्ञम्। गुणकर्नृख्च तथा कर्तैव भव- 

व्युदासीनेः॥२०॥ पुरुषस्य दर्खनार्थं केवस्यार्थं तथा प्र 

धानस्य पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि सयोगस्तत्कृतस्सी.॥२ १ 

२. खशासीरकसूत्राणि - २२ - रचनाञुपपत्तश्च 

नानुमानम्पवृत्तश्च। १ ॥--पयोऽम्बुवच्वेत्त्रापि) २॥ 

ग्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेश्चन्वात् ॥ इ ॥ अन्यत्रा - 

मावा न वृणादिवव् ॥ ४ ॥ पुरुषादमवदिति चेत्त- 

थापि ॥५॥ अङिख्ाञुपपत्तेश्च ॥ ६ ॥ अन्यथानुमि- 

तोच ज्ञशक्तिवियोगात् ॥ ७ ॥ अभ्युपगमेऽप्यथी मा - 
वात् 9 < ॥ विप्रत्तिषिधाच्वास्मजसम् ॥ ९ ॥ अनु- 

मायते इलज्ुमान - ्रधानम् तस्वाचेतनस्य 

ग्रा्ञानधिष्ठितस्य 

तन्न कारणम् । चकारात्स्वादीनां द्न्ययुणस्वेन शौ - | 
कट्यादेरिवो पादानकारणत्वासम्मवे सयुचिनोति । स- | परधानानुभि 

। दोषाः पादुः ् युः+जतो नकथच्िदप्बनुमानेन पधान- 
=्वादयोदहि का्यंगतराववप्रकाकादिहेतुभूताः, कारण- 

भूतष्थिन्या्दिगताः, तत्स भावविरोषाः । मवृत्तेध-- 

अनुपपत्चेरित्यतुवर्तैते । प्राज्ञानधिष्ठितस्य मधानस्य 

विचिनसाश्िवेशजगद्रचनानुपपन्तः | तेश्च न जगदारम्मः । 

॥४॥ पुरुपः सरसन्निषानाव् परधानम्परवत॑यति, अन्ध- 

पङ्गपुरुषवत्; अदमवत्-अयस्कान्ताइमवत्, इति न मा- 

ज्ञापेक्षेतिचेत् न -- तथान प्रधानमवृत्तिसम्मवः ४ 
| अविक्ृतत्वादपुरषस्य।पङ्ग्बन्धादेः -मागोँ पदेदेान्तर- 
गमनादिः कादाचित्को विकारो ह्यस्ति । अन्धस्य 
चाश्चुषव्या णरविरदेऽपि पङ्गपदे रञहणादिन्ेतनधमो - 
ऽस्ति । अयस्कान्तमणेरपि बयः परृ्तौ कादाचित्कम् , 
अयस्सन्निधानं विद्यते । इदतु सक्निधिमाातिरेकी 
तादृशः कश्चिद्विशेष उभयलापि न विधतते। पुरुषसन्नि- 
धानस्य नित्यत्वेन निलयसर्ग्रसक्तिः> तथा साति प्रति 
सगाभावोऽपवर्गामावभसङ्गश्च।। ५ ॥---इतश्व-गुणाना- 
सुत्कषपकर्षरूपाङ्गाङ्गिभावादि जगत्मदरन्तिः, प्रति- 
समावस्थायां साम्यावस्थानां वेषम्यङ्ृताज्गा्गित्वानुप- 

तत्राप्य कर्षोऽस्ति चेव्-सर्वदा 
॥ &॥-- दूषितम्रकारातिरिक्तमकारान्तरेण 

तौच प्रधानस्य जञातृत्वशक्कीवेधागात् तएन 

सर्गप्रसङ्कः 

¦ सिद्धिः ॥७॥--मधानाम्बुपगमेऽपि मयो जनामावात् 
, न तेदनुमेयम् । पुरुषस्य निविकारस्य भधानदङ्चेनरूप [^^ गुण क +, ~ ~ = 1 ह 1वाचत्रजमद्रचनानुखुण (चपर स्मन्दरूपग्रवृत्यनुपपत्तश्च | {ककारा स्मात् ्करृतिधमांध्यासनिमित्तभोग; त- 

ॐ न प्रधानङ्कारणामोत्ि प्रथमसून्नार्थः॥ १11 अथ द्वितीय- 

तथा प्रधानमपीतिचेद्-- तत्रापि - यत् क्षीरजलादि 

इान्तत्तया निदरित््> तल्लापि - आज्ञानधिष्ठाने ्र- ; 
दत्चिनों प्रपद्यतते ! तदपि पैव ( २-१-२४) पक्षी- 
इतमिल्यभिमायः ॥२॥-- सगैव्यतिरेकेण प्रतिसगीव- ' 

| दिवे शनुसन्धा ङ्कतकेवल्यञ्च न सम्भवति ॥ < ॥-- 
खुतराथः---यया पयः» जम्बुच दध्यादिभानेऽनपेक्षम्; ¦ विभरतिषिडञेदे साडयदद्नम् $" मङ्तेः परा्थ- 

तया पुरुषो द्रष्टा मोक्ता अविष्टात्ता? इत्याहु; । 'प्रक्- 
तेश्च पुरुषस्य भोगापवर्गा॑तया सम्रयोजनलच्च, परक्~ 
त्येव साधनभूतया पुरुषो भोगमपवभैच्राश्चते » इति- 
चाहः।भ्सच युरुषः चैतन्यम त्रनयुः, नित्यो निविकारो 
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रा। ।्वमन्योन्यसतसट्टयोः भक्ृतिपुरुषथोः कार्यमेद् उक्तः ; पुरुषस्य खतस्खाञ्चुभवैक- 
सुखस्यापि वैषयिकसुख दुःखापभोगदे तुत्वमाह--- 

[ ऋ, कन [ ̂ 

पुरूषः थकृतिस्था हि अङ्क भषनिजान् गुणान् । 
~~ ~ -- ~ -~ ~ 

[ 3 

तात्र्विस्तरेण प्रतिच्धि्ः।अल च -छोके यदि प्रकृतेख मोक्चस्वमपि विवश्चित स्यात्,तदा कर्वरतवे मा 
क्तृत्ये च प्रकृतिरेव हेतुरिति वक्तव्यम् ; नतु विवेक्तव्यम् . मोक्तृत्वस्यापि क्रत्वविशेषत्वात्, शाख्र- 
फट प्रयोक्तरि” इति न्यायाच । नच वाच्य कर्वत्व प्रङ्तेर्स्वतस्विद्ध, भोक्तृत्वे ठ तस्याः पुरुषो हेत- 
रिति प्रदश॑नाय विवेक इति. पुरुषनियेक्षायाः केवलायाः पक्ृतेः कर्तत्वस्याप्ययोगादनम्युपगमाश्च | 

अन्यथा विद्युद्धकरेवलज्ञानोदयेऽपि' तेन निचत्तिप्रसवामर्थवसात्सधरूपविनिचृत्ताम्"इव्युक्तसतरूपविनिब- 
ततिभङ्गप्रसङ्गात् । तथाच मुक्तावपि यथापूर्वमेव प्रक्रतिप्र्न्तिस्स्यात् । ‹ सधातपसार्थस्वाल्लिगुणादिवि. 

पर्ययादषिष्ठानात्। पुर्परोऽस्ति भोक्तरमावात्केवस्यार्थग्रहृतेश्चः -जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुग - 
पत्प्ततेश्च । पुरुषवहुत्वं सिद्धं बेयुण्यविपथयाचःइत्यधिष्ठानायुगपत्यदत्तिभ्यां पुखुपतद्व दुत्वकल्पने च 
मज्येत। अन्न "परुषः प्रकृतिस्थो हि अङ्के प्रति जान्युणान्*इव्यनन्तरोक्तिश्च व्याहन्येतेति मावः|२०॥ 

उक्तेकदेदो दाङ्कोद यार्थमुक्तवक्ष्यमाण वुनरुक्तिपरिदारार्थं चोक्तं विविच्यायुभाषते--पवमिति। 
परिश्चद्धस्यानुभवसुखैकतानस्य प्रत्यगात्मनो वैषयिकवाद्यसुखद्ुःखोपमोगो न ताच्िकः स्यात्, अपि 

स्फटिकमणौ जपाङ्कखुमपारङ्मवदासक्तिविदेषादारोपित एव स्मादिति शङ्का पु-पः' इत्येन परिहि- 
यत इत्याह --युख~स्पेति । सत्वादिगुणा न साक्षाद्धोक्तन्याः, उखदुःखमेहकायोन्नियतयातीन्द्रिय - 
त्वात्; तत्ुखडुःखानां मोक्त्रत्व च प्रसक्तमुपपादनीयम् , तच हिश्ब्दन श्यातितम् । अन्न ठु ‹ प्रक्र 

प-पा।॥ न दष्ा.न मक्ता, न कर्तः इतिच। “अतएव । पुरुषस्य भोगा पवर्गस्वरूपं प्रयोजन साधयतीष्युपका- 

पुरूषो न॑ वच्यते, नच मीक्षसाधनमनुत्ति्टति, नच~ ! रिणी › इत्ति च।डुः । अघ्यासरूपवन्धादयः? पुरुषस्य 

सुच्यते ° इत्ति च वदन्ति | " प्ङृतिरचतनमूतैव | नसन्तीरि येव, कस्योपकारः; एवमन्यान्यविर्डधभा- 

पुरुप्तन्निधा नाच दषम चेतन्यं स्वस्मिन्. खवमङ्क , पणात् असनज्जसलम् ॥ ९ ॥ 

वस्व॑ पुरूपेश्ाुसन्धाय वध्यते + माक्टस्राधनमनुनि- । ९ पूवमीमा. २ -७-१८॥ २॥ 

छति, सुच्यते 2 इतति चाः । अध्यात्तरूपमलुस- ३. साङ्खयतस्वकौमुव्राम् . १७-कारिका. 
न्धानं हि चेतनधघर्म. ! तथा ^ प्रक्ृतिरलुपकारिपः ७३२.पुटे. व्याख्याता।॥| ४. साख्य. १८. का॥ 

~ -~ ~~ 

दा।कः पुनः अयं संसारो नाम! 
खखदुःखसम्भोयः ससारः । पुरुषस्य सुखदुःखानां सम्मोाक्तृत्वं ससारित्वम् 

इति ॥ २० ॥ 
यत् पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्वं ससारित्वम् इति उक्तं तस्य तत् किं निमित्तम् 

जख दि चिद्रुपत्वप्दुभवति । मृतिश्च ज डत्वात्परिणाभिनी । 'कार्यकारणकरैत्वे 

कारणं परकृतिं विदधुः! भोक्ठत्वे खुखदुःखानां पुरषं पकृतेः परम् › इति भागवते॥२०॥ 

ज॥मोक्तत्े हेतुःःइति कथञक्तःमति सांख्याः;तलाईद-खदह्ीति।न तु म्रकृतिः, अचैतन्यादि ति रोषः। ननु 

-कार्यकारणकर्वृत्वे हेव; गकृतिः इत्युक्तम्: कर्वंत्वं च ज्ञनेच्छाप्रत्यययोगः तत्कथ प्रकृतेमोंगासमव इ- 

त्यत आह--मद्धतिभ्येति । चस्त्वर्थः । परिणामिकारणत्वात्कर्मैत्वमित्युपचयत इति भावः । कार्थ 
पुरणसमतिमाह-- कार्येति | कारणे विदुरिष्युत्तय धं ऽच॒बतैते ॥ २० ॥ 
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रायुणदब्दः खकार्यैष्वोपचारिकः ; स्वतस्स्वाचुमवंकसुखलः पुरुषः नङ्तस्यः प्रक्रति 

सख ष्टः, प्रकूतिजान् गुणान् --प्रङूतिससगःपाधकान् सच्वाद्गुणकाचश्चतान सुखद 

स्रादान् : सुद्ध-अचुभवति॥ 

प्रङूतिससर्महेत॒माह-- 
; क अ क 

कारणं गुणसङ्का ऽस्य सदसच्ानजन्पघ ॥ २१ 
पूवपू्बध्क्ृतिपरिणामरूपदे्मप्यादियोनििदयेषेषु खतो.ऽय पुरषस्तत्तयोनिभर- 

ताातिजान् युणान् सङ्के ' इति गुणमोक्वत्वं कथमुच्यत इत्यलाह--गुणराब्द इ त। स्वकायाष्वति 

लक्षणानिमित्तकथनम् । स्वशब्देन गुणस्वरूपग्रहणम्। यद्यपि गुणशब्दस्छुखदुःखष्वापि मुख्यः; तथापि 
प्रकृतिरुणत्वस्य विवश्चितस्वा दौपचारिक इत्युक्तम् उत्तरत्रापि बहुशो गुणन्द स्सस्वादिविषय एव। 
यथावस्थिताकासे ऽत्र पुरुषशब्देनानूदेत इत्याद--सखतस्खाजुभवैकखसखइति। प्रकृतिस्थ न्दरस्वा- 
स्थ्यादिपरो ऽपि प्रयुज्यत इति तद्चदासाय- -प्कतिसंसष्टदत्युक्तम् । " प्रकृतिजान् ` इत्यनेन प्रञ्- 

त्याश्नयत्वे न विव्ितम, ‹ सुख्यहं. दुः ख्यहम् इति छािततयैव तदुपलम्भात्, अन्तःकरणविका- 

राणां सुखा दीनां खात्मन्यायेप इति पक्षश्च निर्दिष्प्रमाणविरुद्धत्वात् । अतस्तदुपाधिक्रत्वमेव विवल्चि- 

तमिति ज्ञापनाय प्रक्ृतिक्षसगार्पाधिकर्त्वोक्तिः । आदिशब्देन पूर्वसमभिव्याहतेच्छादवेषा दिसं्रहः । 
तेऽपि हि कर्म॑फल्मूता मोक्तव्या: । आल्मनेपदान्तत्वादर्थानन्तव्रयाचात्र पार्ना्ैत्वमयुक्तम् ; अभ्यव- 
हारार्थो ऽप्य्रानौचिव्यादेव व्यक्तः ; अतोऽत्र सङ्क इति प्रस्तुताय॒भवमा्ं विवक्षितम् । ससमवेत- 

वर्वमानषुखदुःखसाक्चात्कारो भोग इत्यपि हि कश्चयन्तीत्यभिप्रविणाह--अञयुभवतीति ॥ 
स्वाचभवेक्रेतानस्य वैषयिकषुखदुःखोपमोगे प्रकृतिसंसगों हेवरुक्तः, परिद्द्रस्यात्मनस्सो ऽपि प्रकृति- 

संसर्गः कथमिति शङ्कामनन्तरं पर्दरतीयभिप्रायेणाह-पक्तिसंसभ॑दे तुमाहे ति। बीजाङ्करन्यायेन प्रवा- 

हानादित्वादन्योन्याश्रयणचक्रका दिपरिहारस्सिद्धः; अनवस्था च न दोषेः;प्रवाहेषु च पूर्वहेतुवोचचया- 

दुत्तरोत्तरवैचित्रयसिद्धिः । गुणसद्धस्य विहितनिषिद्धकर्मद्वारा- तत्फखातुभवार्थ वि चिच्रजन्महेतत्वाच्छा- 
ख्रसाफल्य, “कपूयचरणा अभ्याद्यो इ यत्ते कपूयां योनिमाप्येरन् . .-स्मणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ते रम- 

णीयां योनिमापचेरन् * इति सदस्रोनिप्राेः कर्ममूरलश्रुलविरोधं चादह-- पूर्षैपूर्वैति । स्वादीनां 

प्र-पा॥ २१. छ. ~+-१०-७॥ 

सं ।इतिडच्यते - पुरुषः भोक्ता प्रकृतिखः प्रकृतौ अविद्याखक्षणायां सितः परङ्तिखः-- 
भक्तिम् आत्मत्वेन गतः इव्येतत्--हि यस्मात्, पेः-- परक 
तिजान् प्रकृतितः जातान् खड् : खमोदाकाराभिव्यक्तान् गुणान् ‹ खी, दुःखी, मूढः 
पण्डितः, अहम्” इत्येवम्। सत्यामपि अविद्यायां खुखदुःखमोहेषु गुणेषु सुज्यमनेषु यः 
सङ्गः आत्मभावः, सः प्रश्रानं कारणम् अस्य पुरुषश्य जन्मनः, ‹ सर यथाकामो भवति 
तत्करतुभवति ` इत्यादेश्चुतेः । तदेतत् आद-- कारणं हेतुः गुणसङ्गः गुणेषु सङ्गः अस्य 
भोक्तुः सदसद्योनिजन्मसु, सच असच सदसती, तयोः योनयः सदसद्योनयः, तासु 
सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि, तेषु सदसद्योनिजन्मसु विष्रयभूतेषु निमित्त 
कारणं गुणसङ्गः । अथवा सदसदःनिजन्मस्ु अस्य संसारस्य कारणं गुणसङ्गः, इति 
सस्रारपदम् अन्याहायम् ; स्तद् सयानिजन्मसु गयुणसङ्खः अस्य सस्ारस्य कारणम् इस्यथः। 
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रा युक्तसत्वादिगुणमयेषु सुखादिषु सक्तस्तत्साधनभूतेषु पुण्यपायकमसु पवतेते;ततस्त- 
त्पुण्यपापफलायुमवाय सदसद्योनिषु साध्वसाधुषु योनिषु जायते ; ततश्च कर्मारभत 
ततश्च जायते ; याबदमानित्वादिकानान्मभा्तिसाधनमुतान् गुणान सेवते, तावदेव सं - 
सरति ; तदिदमुक्तं * कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु › इति ॥ २१ ॥ 

उपद्रष्ात्रुमन्ताच भता भाक्ता महन्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः |, २२ 
अस्मिन् देह ऽवस्थितो ऽयं पुरुषो देहपवृच्यनुगुणसखङ्कल्पादिरूपेण देदस्यापदष्टा अ- 

ता॥खाक्षात्सङ्गास्पदत्वाथोगादतापि गुणरब्दस्य पूर्वैवदोपचारत्वाभिपरयेण--सखस्वादिगुणमयेषु 
खख दुःखलादेष्वत्युक्तम् । दुःखसङ्घो नास दुःखे सुखश्रान्त्या सङ्गः ; दुःखहेतुषु हि सागरतरणादिषु 
सुखल्वसद्भात्सल्नते; शश्रान्ति्ञानवतां पुंसां प्रहारोऽपि खाये" इति चाहुः! यो हि यदिच्छति, तस्य 

तस्मिन् तत्साधने वा कार्यतागोध इति स्थिते खलस्य खरूपेण कर्ठुमशक्यत्वात्तत्साधनेष्वेव पुरुषप्रचर- 
त्तिरित्यसिप्रयेण-तत्साध नभूनष्विद्युक्तम् । श्रयते च `" सष यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति 

इति; अस्तिनास्तीव्याद्यय॑तायामनन्वयात्. ^ तेद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो इ यत्ते रमणीयां योनिमा - 
पेरन् ब्राह्मणयोनिं वा श्चननिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा.--अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां 
योनिमापद्येरन् योनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ` इत्यादिश्ुतयनुसारच, साध्वसाधुरान्दः 
साध्वसाघुषु योनभ्विति वदता “सदसतोयोंनिषु जन्मसु*इति पर्याख्या निरस्ता बहुवचनेनेकस्यैव पुख- 

षस्य प्रवाहरूपेण विचि्रानन्तसदसच्योनिसवन्धो विवश्ित इत्यभिमरयिण-- ततश्च कमारभते, ततो 
. जायतदत्यादिकस॒क्तम् । एवं प्रवाहतो.ऽनादित्ववदविच्छेदात्प्वाहानन्तत्वमपि किं स्यादिति शङ्कां 
परिहरति--यावदितिप्रकृतिसंसगस्य युणकसर्गः; कारणमित्युक्ते सति अ्थात्कारणाभावे कायांभावः 
इति न्यायादमानित्वादिभिर्युणसङ्खनिच्स्या सदस्योनिजन्मप्रवाह्यो ऽप्युच्छिचितेव्युक्त भवतीत्याह-- 
तदिदमुक्तमिति । अत्र कण्ठाक्तयमविऽपि गुणसङ्गस्य पूर्वपूर्वैदेहसंवन्धप्रयुक्तत्वे कमद्वारा योनिप्रा - 
तिहेवत्वादिक च श्ुतिस्मरत्यन्तरानुसारादमिपरायत उक्तमिति मावः ॥ २९॥ 

सदसद्योनिजन्मसमनन्तरभाविनः पुरुषस्वभावानाह --“उपद्रष्टा'इति शोकेन । द्रष्ट प्रम।णादि- 
वेन इश्यानां प्रदद्यैकः; उपद्रष्टा यथावत्छयमपव्र्तः ग्रव्तमानस्यादुसंधात। ; तत्तत्साधम्यौदिहोप- 
्र्टशम्द इत्याह--देदपरञ्त्तचजुगुणसंकट्पादिरूपेणेति ।आदिशब्देन गररणं संखहीतम्। यद्रा प्रह 

प-पा॥२॥ २॥ ३. छा. ५-१० ७ ॥ ४. वेरोषिकसू. १-२-१९ ॥ 

र ॥सद्योनयः देवादियोनयः।असद्योनयः पश्वादियोनयः। सामथ्यौत् "सदसद्योनयः मवु 
ष्ययोनयोऽपि अविरुद्छः द्रष्टव्याः ॥ 

पतत् उक्तं मवति-परृतिस्थत्वाख्या अविद्या, गुणघु च सङ्गः कामः, ससारस्य 
कारणमिति । तच्च परिवज्ंनाय उच्यते। अश्य च निच्रुत्तिकारणं- ज्ञानवैराग्ये ससन्यासे 
गीताराखे प्रसिद्धम् । तच्च ज्ञान पुरस्तात् उपन्यस्तं स्छेञक्षे्ज्ञविषयं * यज्ज्ञात्वा - 
ख्तमदनुते ` इति । उक्तं च अन्यापोहेन अतद्धमौध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ 

तस्येव पुनः साक्चात् निर्देशः क्रियते--उपद्र्टा खमीपस्थः खन् द्रष्टा खयम् अब्याप्र 

तः । यथा त्षिग्यजामानेषु यक्षकर्मच्यापृतेषु तरस्यः अन्यः अव्याप्त यन्नवेद्याङ्शाखः 



७३६ आमद्धगवद्रीतायां [ऋ्छो. २२. 

रा1चुमन्ता च भवनि;नथा देहस्य भतो च भवतिःतथा देदपड्त्तिजनिनखखदुःखयो्मो- 
क्ता ऋ भवतति ःपवं देहनियमनेन, देहभरणन, देहदोषित्वेन च वेदेन्द्रियमनांच्ति प्रति म्- 
देश्वरो भचति : नथाच वश्ये "“डारीरं यदवाप्रातति यच्वाप्युत्करामतोभ्वरः। गरहास्वतानि 
संयाति वायुन्धानिवारायात् ` इति ; अस्मिन् दह दडेन्द्रियमनांसि प्राति परमात्मेति 
वा।॥ त्तस्य प्रवतको ऽन मन्देति भेदसभिप्रत्य आदिशब्दः उपद्रष्टत्वाचुमन्त्रत्वादेः प्रातिसंब्रान्धसापश्चत्वा- 

दाचकरणतया सननिदहितोऽपि दह; प्रतिस्त्रान्धवततयाप्यथाद्न्वयमहतान्यामप्रायण-द्इस्यत्युक्तम्। निय- 

्ृत्ववारकत्वशषित्तरानां शरीरप्तिसेवन्ध्यात्मलक्नणानां विभागप्रद नाय प्रहत्तिविषयेपद्रष्तवानुमन्तर- 

त्वयोरेकवाक्यकरणेः नश्चव्यादिवाक्यमेद शच! मतां धारक ः।उक्तहेत॒कं सननिहितदेहादि विषयमेवास्य महे- 
श्रत्वसित्याह- -पवमिति । देहजन्यफरूभोक्वृस्वकथनेन देहस्य तद थतया देहिनश्दोषित्वंफङित- 
मित्यभिपरयेणाह - देष दचोवित्देनचेति } कर्माधीनजननमरणभाभिनि जीव एवेश्वरशब्दस्य परिच्छि- 
जनविघ्यतया प्रयोगं दयति --लश्ाचति । जीवात्मन्येव ज्ञानतो व्या्तचा परमात्मराब्दप्रयोगोपपत्तये 

सिदहितसंकोचकान्वयमाह --अस्मिन्देदइ ति। साश्नादयरमानमविषयत्वे सनि अस्मिन् देहे"इयसङ्गत- 
मिति भावः । अत्र देदेन्धियमनांतीति मनसः प्रथगुपादानं तस्यात्मशन्दपरयोगविषयत्वप्रदर्ानार्थम्। 
परमशब्दव्यवच्छे्या मावाञ्जीवविषयत्वानुषपत्तिरितयत्राह दहे मनसिचति । अये प्रयोगः प्रच. 
नान्तर पदेशान्तरे वा न गम्यः ; अपित्ेतत्पकरणे -शमोकमात्रव्यवधानेन ॥ अतो व्यव्च्छेयसन्निधान - 
प्र-पा॥ "गी- २५-८ ॥ 

णमी 

रो।ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदेषःणाम् इश्चिता, तडत् च कार्थैकरणव्यापारषु अव्याप्रतः 
अन्यः; तद्धिकश्चणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां साभीप्येन दष्टा उपद्वद्राामथवा- 
दह चश्ुमनावुख्यात्मनः देष्टारः ; तेषा बाह्यः दश देहः. ततः आरभ्य अन्तरतमश्च प्र- 
ह्यक्् समीपे आत्मा दशाः, यतः परः अन्तरतमः नात्ति दषा ; सः अतिदायसामोप्यन 
द त्वात् उपद्रष्टा स्यात् । यज्ञोपद्रष्टवदा सर्वैषिषयीकर्णात् उपद्रष्टा । अनुमन्ता च-- 
अञमाटनम् अञुमलन्._कुवेन्सु नत्कियासख परितोषः, तत्का अनुमन्ता च । अथवा, 

आ॥। य्व यत् इत्याह उपद्र ् टेति। अनुमन्ता अन्वजु विह्ोषतो निरू गकः। पुरुषः 
ःखानाप्र् इने जीव उक्तः। “पुरुषं प्रकृतिम्इति जीवेश्वर सहेवोच्येते।अन्य्न महा - 

ज॥ वतश्च चत् इति वक्रतुमित्युक्तम् . तत्केनोच्यत इत्यत आह--पतश्चेति। इति प्रतिन्ञातमिति 
षः । अनुमन्ता अनुज्ञतेति कश्चित् 1 तदसत्, ओदासीन्यप्रा्तौ भर्ता मोक्तेत्यादिविरोधादि 
मानेन व्याच्--अनुमन्नेति । अनुशब्दः पुनरथ । करियादत्तिश्च तदर्थं इति ज्ञापनाय द्विरुक्तिः । 
विदोषत इति वनो ऽथः । निरूपकः करतन्यस्मालोचक्ः । ‹ य एनं वेत्ति पुरुषम् ` इत्यल पुरुषशचन्दं 
व्याख्वावुसुपाद्धातमाह--दुरूषडइति । सुखदुःलमोक्तृलिद्गादिति भावः । सुखहुःखानां भोक्चृत्व 
माग हृतु; कतत व्याख्वानमाभ्रियदमुक्त म् 1 व्याख्यानान्तरेवे भगवनिवाल् पुरुषः; "पुरुषप्रक्ृतिखो 
हि *इति जीवः।उपलक्षणमेतत्, उपद्रटतीश्वर उक्त इत्यपि द्रटव्यम्।ततः किमित्यत आह--पुरुषयि- 
ति । यत एवमुभावपि प्रकृतो, अतो * य एने वेत्ति पुरुषम् › इत्यत पुरुषखब्देन जीवेश्वर द्वावपि 
ह्यते, द्योरपि परामशंसभवात् । तर्हि द्यो्दिवचनेन भाव्यमित्यत उक्त--संदवेति । तेत्रेणेत्यः} 
अन कश्चित्--य एन वेत्ति पुरुषे साक्षादहमस्मीयिवमष्याहारेण जविश्चःक्य व्याख्यातवान्; तद्षयति 
---अन्यजैति । जीवे्वरक्ये सवेवेदानां पाधान्येन यत्प्रतिपादकत्व तद्धिसेधः कथमित्यत आहं 
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रा।।चाण्युक्तः;देहे मनसि चात्मराब्दोऽनन्तरमेवप्रयुज्यते-*“ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचि 

तामपि तच्यवच्छेदमाच्राथत्वस्य व्यवस्थापकमित्यभिप्रायेण- अनन्तरमेवेद्य॒क्तम्। परमात्मराब्द वन्महे 
धरशब्द स्यापि सन्निहितसकोचकावच्छिन्नविषयत्वं चक्रारातिरिकतविषयेणापिशब्देनापिप्रतीतमित्याह-- 
प्र-पा॥ *+गी- ९२३-२४॥ 

रा॥अजुमन्ता कायकरणम्रत्तिषु खयम् अप्रञ्रत्तोऽपि पच्रत्त इव तदयुद्कूलः विभाव्यते, 

आ।तात्पयविरो घः। उत्कर्षे हि महातास्पर्यम्।तथः हि सोकरायणश्चुतिः--“अवाच्योत्क्चै 
महस्वात्सवैवाचां सकेन्यायानां च मदहत्तत्परत्वम् ! विष्णारनन्तस्य परात्परस्य तच्चापि 
ह्यस्त्येव न चान शाङ्का ॥ अतो विरुद्धं तु यदत्र मानं तदश्चजादावथवापि युक्तिः । न 

तत्पमाणं कवयो वदन्ति न चापि युक्तिद्यैनमतिर्हिं दष्टे: इति । अतो युक्किभिरप्येतद - 
पलापो न शुक्तः । अतो यया युक्त्या अविदयमानत्वादि कल्पयति, साप्याभासरूपेति 
सदेव माहात्म्य वेदेखुख्यत इति सिध्यति । अवान्तर च तातप्रयं तजास्ति । उक्तं च 
तत्रैव ‹ अवान्तर तत्परत्वं च स्वे महद्वाप्यकत्वात्तयोरनन्ते ` इति । इयामत्वादययमि 

ज।)उत्कर्षं हयति।सवौगमानामीश्वरस्य सर्वोत्कषंहि महातास्पर्यमित्यर्थः। तत्कुतः १, परागुक्तयुक्तेः श्रुतेश्चत्या- 
ह-तथादहीति विष्णोर्महच्वादेवावाच्यत्वेनोक्ते सर्वोत्कषं सर्वासां वेदवाप्वां सर्वन्यायानां न्यायन्युत्पादक- 
स्य मीमांसाशास्त्रस्येति यावत्] महत्तत्परत्व महातात्पर्यम्। अस्तूत्कर्षं महातात्पर्यम्, तथाप्युत्कर्षस्य सत्त्वं 
कुतः१, न हि जेनवाक्यस्य क्चिन्महातात्पर्यै ऽपि तत्सच्वमस्तीत्यत आद--त्चापीति । न केवर तज 
तात्पर्यं, किं वु तन्महस्वमपि चास्त्येव ! धियां खतः प्रासाण्यादिति हेरर्थः | स्वतः प्रामाण्येऽपि बवाध- 
काद्धिषरयासच्व मवति, तदप्यत्र नास्तीत्याइ-- न चाति । शाङ्धूति--शङ्कादेठ॒बांघकमिति यावत् । 
कथ बाधक [भाव इत्यत आह--अतदइति। अत इत्यस्योत्तरचान्वयः । तत्रेश्वरस्य सर्वोत्क्षे त॒ यद्धिरुद्ध 
मान शङ्कयते,तदपि किम् अश्चजादौ--अश्षजागमयोरन्यतरत्। अथवा युक्तिः। आवे निराकरोति-- 

नतदिति 1 कवयो न्यायविदः । कुतः१ अत उपजीव्यवेदविरोधात्। एतेन द्वितीयो ऽपि निरस्तः। त- 
थाऽपि विरोष वक्तुमाह- नचेति । युक्तिरपि नैव मान, यते च्टेः श्चुतेरूनमति्जव्येव दु्ैलज्ञानोत्पा- 
दिका] मगवदुत्कषें सर्वागमानां महातात्पर्यमित्यल्न पठितायाः अतेः देषण योऽर्थो रुन्धः, सोऽपि 
मरकृतोपयुक्त एव । उत्कर्षस्य सच्वाभावे जीवेश्वरेक्यस्य तद्विरोधामावात् ; अतस्ते खवाक्येनाप्याह-- 
तदति! युक्तिभिरित्युपरक्षणम् । एतद प्रलापो भगवदुत्कषेस्याविन्यमानत्वादिकल्पनम् । अत इत्युक्त - 

मेवा विश्चदयति--अतइति । वेदविरोधादिःवयर्थः । जादिपदेनानिर्वाच्यस्वं ग्यते । भगवदुक्कर्षस्ये- 
ति शेषः । सापीत्यपिशब्देन प्रतयक्चादेः समुचयः 1 इतिशब्दो हेतौ; वाधकाभावादित्यथैः । उत्कषस्य 
प्रकृतच्चे ऽपि तचापीति ओोततच्छन्दव्याख्यानाय-माहात्म्यमित्युक्तम्। ननु प्रतिपन्नस्य विद्यमानत्वादिकं 

बाधकाभावेन कस्प्यम् , स्वतः प्रामाण्यात् ; नचोक्कर्षस्य सत्व वेदात्प्रतिपन्नम् ; उत्कषं तत्सत्त्वे च 
तात्पयङ्खीकरि वाक्यभेदगप्रसङ्गादित्यत आद--अवान्तरंचेति। चशब्दस्य तज सस्वे चेत्यन्वयः। उभ- 

यत्र महातात्पर्याभावान्न व्येषः।ए तत्कुत इत्यत आह--उक्तचति। तन्रैव-- तस्यामेव श्रुतौ। अङ्गीकृत्य 
चेदमुक्तम्। वस्तुतस्तूत्कर्षसच्वे महदपि तत्परत्वम् । कुतः ? अनन्तसबन्धिनोस्तयोदत्कषंस्य तत्सतत्वस्य 
चैकत्वात् 1 अनन्त इति प्रकृतस्वदे बोक्तम् । एतदुक्तं भवति-- प्रमाणं हि प्रवतमान विधिरूप निषे- 

धरूपे वाऽन तूदासीने, तस्य च बाधामावि सत एव सस्वासच्वकक्चणां विधिनिषेध सिध्यतः; किं तज 

तास्प्यान्तरकस्पनया--ईति।नन निराकारमेव बह्य श्रूयते,तत्कथ तहणोत्कषें सर्वश्चुतीना महातात्पयं स्या- 

दित्यत आह-शयामत्वेति ! पएतचानन्तरातीताध्यये प्रपञ्चितम् । वेदविरोधाद्यक््यदेयाभासत्व- 
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य दा्मानमात्मनाति, अपिचाब्दान्मेश्वर इत्यप्युक्त इति गम्यते; पुरुषः परः अनादि 
ता॥अपिदाब्दादिति।“उक्तः'इत्यनेनापरमात्मन्ययमापिश्चिकः परमात्मादिशन्द इति सूचितम्। (पुख्षः 

परः इत्यज परब्दस्यापि पूर्ववद बच्छिन्नविषयत्वानुग्राहकं देहव्यपदेरस्यपेक्षकमहेश्वरत्वा। दव्यपद- 

दा]तेन अज्जुमन्ता। अथवा -प्रचृन्तान् -खव्यापारघु तत्साक्षिभूतः कदा चद् न त्तवास्यात 
दूति अञुमन्ता । भतौ- मरणं नाम देरोन्द्रयमनाघुद्धनां सहताना चे तन्यात्पपारास्यन 

निमित्तभूतेन चेतन्याभासखरानां यत् सखरूपधारणे तत् चेतन्यास्मङतमव इव्त भता जात्ता 
उच्यते । मोक्ता--अग्न्युष्णवत् नित्यचतन्यस्वरूपेण बुद्धे: खुखदु :खमाहाल्मृ काः भ्रत्वयाः 
सर््चिषयाः चेतन्यात्मग्रस्ता इव जायमानाः विभक्ताः विभान्यन्ते इत माक्ता आत्मा 

उच्यते । मद्रः सर्वात्मत्वात् खतन््रत्वा महान्न असौ इश्वर इत मदश्वरः | 
आ॥धानाञख। युक्तै च पुरुष्मतिकल्पितयुक्त्यादेराभासत्वम, अज्ञानसमवात्॥न तु खतः 

प्रमाणस्य वेदस्याभासत्वम् । अद्लनं च संभवत्येव पुंसाम् ;, बहूनामप्यज्ञानात् । तद्य 

स्मदनध्ीतश्चव्यादो विपर्ययोऽपि स्यादिति न वाच्यम्, खतस्तने वाह --' नेव तद्धिरुद्धा 
वाचो नैव तद्धिरुद्धा युक्तय इति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ` इति । तददेरुद्धं 
च जीवसरात्म्यम् 1 “आभास एव चः इति चोक्तम् । जनमेजय उवाच--बहवः पुरुषा 

ब्रह्मक्नुताद्यो एक पव तु। को ह्यत्र पुरुषश्रेष्टस्तं भवान्वर्तुमहा त)श्नवश पायन उवाच-- 

नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकलोद्वह । बहूनां पुरुषाणां हि यथेका योनिखच्यते॥ तथा 
त पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम् ` इति मोक्षधम 1 न च तत्सवं खपेन्द्रजाल- 
वत् । ' वेधम्याश्च न स्वप्नादिवत् ` इति मगवदचनम् । न च स्ववद् कजीवकटिपितस्वे 

जासमवात्।अज्ञान चोपाधिव्यमिचारादिविषयम्। खतः प्रमाणस्प्रापारुषेयतया पुरूुषगुणानपेक्षप्रमाण- 
त्वभित्युक्तम्। तदयुक्तेः नियामकामावात्, विपर्ययस्यापि सुवचनादिव्यत आह -- युक्तं चेति । युक्त-- 
सम्भावितम् । अज्ञानसम्भवात्--अश्चानमूलत्व संभवात् । अज्ञान चोपाधिव्यभिचारादिविष- 
यम् । सखतः प्रमाणस्यापोरषेयतया पुरुषगुणानपेक्षप्रमाणमावस्य युक्तेरज्ञानमूरुत्वसंमावना नि्बीजे- 
त्यत आह--अदृद्यानचेति । रूभवति रङ्काहीमित्यर्थः । एतदुक्तं भवति-- वेदस्य युक्त्यादेश्व 
परस्परविरोधे द्वयोः प्रामाण्यानुपपत्तावन्यतरस्यामासत्वे कस्पनीये युक्त्यादेरेव तत्कस्प्यं, संमवात् ; 
न तु वेदस्य+असेभवात् ; निरवकादरोन सावकाशस्य बाधदर्दानात् -इति। पुरषेष्वददनमाराङ्कमा- 
नानामतिप्रसङ्गमाराङ्कथ निषेधति -- तर्हीति । विपर्ययो भगवद्गणोत्कर्स्य। 'सर्ववाचाम्' इति श्रे 

बोक्तस्वादिति परिहारे स्थिते ऽन्यमप्याह --यतइति । तस्यामेव भ्रतावाह वेद पुरुषः । पतद्धिरुद्धाः 
भगवद्भणोक्कर्षविरद्धाः । उत्कं हीत्यादिनोक्तस॒पसंहरति- यदिति । स्वविदानां यदद्धगवद्भणोत्कषें 
महातात्पर्यमुक्त तद्विरुद्धं जीवसात्म्यमीश्वरेण जीवस्येकात्म्ये सूत्रेतिहासविरुद्ध चेत्याह-- आभास 
इति। बहव इति पक्चेऽपि किं स्वै समा उतेकः शरेष्ठः; द्वितीये कोऽखावत पुरुषेषु भ्रष्ठ; १ कथ च शरेषठः 
त तथा चक्॒महतीति। एतत् एतस्मिन् जगति। किं तु बहवः) तेषां बहूनां पुरुषाणां मध्ये यों योनि 

यः कारणभूतः शष्ठः। तथा च त पुरुष्र तथा व्याख्यास्यामि] विश्च व्याप्तम् ! स्यादेतत्, सवे जगत्स्व 
अवदे का्ञानपरिकस्पितमिल्येके ; इन्द्रजाख्वदनेकाज्ञानक्ितमित्यपेरे ; अपङ्पश्च्ोत्कर्षः; तथा 
चापङ््टस्य विश्वस्य मिध्यात्वादुत्करषस्य सच्च कथ स्यात् कथ च तल सर्ववेदानां महातास्पयभेत्यत 

आइ-- नचेति । भगवद्वचनं यत इति शेषः । इतोऽप्येवमित्याह- नचेति । कल्पितत्वे विश्वस्य 
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रा॥मत्परम्' इत्यादि नोक्तो ऽपरिच्छिष्नज्ञानराक्तिरयं पुरुषोऽनादिभकतिसबन्धङ्तगुणस- 
क्गादेतदेदमाजमदेश्वरो देहम।ज परमात्मा च भवति ॥ २२॥ 

ता।॥ त्परम्' इत्यादेनोक्त इति परमत्वामावो क्ते: अर्पारेच्च्छिश्नज्ञानहा्किरिति ठ परत्वमात्रप्रद- 
दनम् अयम् इत्यनेन तन्मध्यपतितः “उपद्रष्टा इति छोकोऽपि तद्विषय स्वेति प्रकरणस्य जीवविषयत्वं 
प्रदररितम् । "देहे ऽस्मिन्"इत्यनेन प्रागुक्तो इेदुर्विंवश्चित इत्यभिप्रायेण--अनादिष्र्तिसनन्धरूत- 
गुणसङ्गादित्युक्तम् ॥ २२ ॥ 

रापरमात्मा-ददादीनाम् अव्यक्तान्तानां, प्रल्यगात्मत्वेन परिकल्पितानाम् अविद्यया+परमः 

आमानं पयामः । विपर्यये माश्चोक्ताः द्विनीये । उक्तं चायास्यशासखायां-- सपनो ह व 
अय च्चरूत्वान्न स्ने न हि विच्छेद एतदिति ` इति । नायं दोषः ; नदीश्वरस्य जीवै. 
क्यसुच्यते । जीवस्य हीश्वरेक्यं ध्येयम् । तदपि न निरूपाधिकम् । अतो न प्रतिबि- 
म्बत्वश्य विरोध्यैक्यम् । तथा च माचुच्छन्दसश्चुतिः--^पेक्यं चापि अतिजिम्बेन 
विष्णोः जीवस्येतदषयो वदन्ति इति 1 अर्हेग्रहापासने च फटाधिक््यमयिवेदयश्चुतिच्ि- 
म-"अहं्रहोपासकस्तस्य साम्यमभ्याशो दवा ऽद्चते नात्र शङ्का 'शति।"तदीयो.ऽहमि- 

ति क्ञानमहंग्रह इतीरितः ` इति वामने । ̂  तद्धदात्वात् खोऽस्मीति शवयेरेव न तु खतः ` 

जाव बहूजीवकस्पितत्वे ऽपीति वाच्यम्। विपये सत्यत्वे। तं कथ विश्वस्य पुराणेषु खमादिसाम्य- 
मुच्यत इत्यत आह--उक्तं चति 1 अय मपञ्चः स्वम्र इ वोच्यते, चञलत्वादनित्यत्वात् विकारित्वा। 
न तु खसः, साश्चान्मिथ्येति यावव्।कुतः एतत् एतस्य विच्छेदो बाधो न दीव्य्थः।यद्यपि लम्नः सत्यः, 
तथाप्यज्गीकारादो ऽय, मिथ्याथैप्राचुर्याद्वा । ननु जीवस्य ब्रह्मणि “अहं बह्यास्मिः इत्यहरहोपास्तिस्ता- 
वत्कर्तव्या। जीवश्च न सर्वोक्छ्ृष्टः । ततश्च तेनेकीमूतय्यश्वरस्य कथ चखर्वोत्कषं इत्यत आदह--नाय- 
भिति । बुद्धिस्धस्यायमिति परामर्यः कुत इत्यत आद- नहीति । किं तद्यच्यत इत्यत अ1ई- 

जीवस्यदाति। स्यादय दोषः+यदि०अह ब्रह्मास्मि 'इ्यादिनिश्वरमुदिस्य तस्यानुल्कृष्टजीवैक्यमुच्येत। नचेवे, 

किं तु जीवमुद्िद्य तस्येश्वरेक्यम् ; “अन्यया जक्ष मदात्मकं भवति इति निर्देशप्रसङ्खादिति। सत्यमेत 
जीवस्येधरेक्यमुच्यत इति, तथाऽपि नोक्तदोषपरिहारः । यदी श्वस वस्युतः साल्ट; स्यात्, तदा 
कथ जीवस्य तदैक्ये ख्यात्, तस्यानुककृषटत्वेनाचुभवात्। अतो जीवस्य ब्रह्माणि श्ुतस्याहमद्येपासनस्या 

न्यथानुपपच्येश्वरस्य सवेत्कृष्टत्व मिथ्यव्यङ्गी कायैमित्यत आह--तदिति । यज्जीवस्येश्वरेणंक्यमुच्यते 

तदपि न निर्पाधिकं निरुपचरितम्; किवूपचररेणवोच्यते।उपचार्ब।ज स्हंठुकमाद--अतडात । यतः 

साश्चादैक्य नार्थः+अतः "अह ब्र्मास्मिःत्यादाडच्यमानमैक्ये प्रतित्रिम्बत्वविरोधि प्रतिविभ्बत्वादन्यत् 
न मवति, किंतु प्रतितिम्ब्त्वमेवेतय्थः । ननु साश्चदेक्यं कुतो. नाथैः, कुतश्चोपचारो ऽपि प्रतिनिम्बत्व- 

निमिच इत्यत आह--तथा चेति। जीवस्यापि विष्णोरेक्य यदृषयो वदन्ति तत्मतिभिम्बेनेव निमित्तेन 

हीत्यथंः। इतश्योपचरेणेवाहम्रहोपासनमित्याह-अहामति । फरखाधेक्य मुख्य फरमहग्रहपासनस्य 

दि परमं मयोजनमीश्वरसारूप्यापत्तिरेव श्ुत्योच्यते । यदि च निरूपचरितमेक्यसुपास्य स्यात्+ तद्या 

तन्नोपपयेत । (त थथा यथोपासते तदेव भवतिः इतिशतेरिति भावः। अभ्यासः खमापम्। अच्प्व 

काठेनेत्य्थः ।! इतोऽप्युपचारणैवाहैमह इत्याह--तदीय इति 1 लयरेवोपास्यत इति देषः । स्तः 

साश्चादैक्यात् 1 ननु “ अिर्माणवकः' इत्याद्युपचारो मेदज्ञानसहचरितो दष्टः। न च प्रकृते तदस्ि। 
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क ऋ क ॐ [^ ४५ य ̀ एनं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणस्सह । 
सवेथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ 

रापनम्-उक्स्वमाव पुरुषम्, उक्तस्वभावां च प्रत वक्ष्यमाणसभावयुक्तस्सस्वाद्ः- 

भिगमीणेस्सखद, यो बेत्ते-यथावद्धिदेकन जानाति, स सवथा-देवमनुष्यादद्हष्वातमाज- 

ता॥अय विवेकाुसंधानप्रकार वक्तं ततरात्यादराय तत्फठं प्रथम प्रदद्यते “य एनम् दति च्म 

केन । अन्वादेशः प्रागुक्तविविक्ताकारपरामर्शीव्याद--उक्तसख्रभावामति । प्रक्ृतसप प्रागेवोक्तत्वात्- 

°एनाम्इति विपरिणामः-उक्तस्वमावामेत्युक्तः।गुणानां ढं प्राक्प्रदरनमालम्; प्रणयन ठ चतुद- 
क 

खाध्याय इत्यभिप्रायेणाह --वक्ष्यमाणस्वमावारति। प्रकतिपुरूषयारव प्रधानत्वाद््णाना चप्रघान 

त्वात्--गुणेस्सहेत्युक्तम् । पुरुषस्य प्रकृत्या समुचित्य सहनिद ऽपि गुणखन्द्ा ऽत्र पूवात्तरप्पाञ्च- 

तप्रकृतिगुणमालविषय इति ज्ञापनाय--स्वादिभिरिपयुक्तम् । प्रकृतितद्वणसदितवेदनमञ्चद्ववेदने 

स्यादिति शङ्कायाम् एनं वेत्ति'इत्यनेनाभिप्रतमाह--यथावदिवेकेनजानातीति । उच्छाल्नप्इृत्तित्व- 

शङ्काव्युदासाय -सर्वथाः इत्यनेन नानाविधदेहसंसर्गप्रयुक्तो योग विरो धिविचिलङ्केशान्वयो विव्ित इ- 

त्यमिप्रायेणाह--देवमयुष्याद्दीति। एतदुक्तं भवेति--तच्वविदः प्रारन्धकमवशात्तदानीन्तन्ङ्केशानुम- 
वे ऽपि नेतरपुरुषसाधर्म्येण जन्मान्तरमन॒माछ शक्यम्--इति । अपिशन्दादद्धि्टडत्तिषु कै्य सूचि- 
तम् । भ्ैजायते भ्रियते › इत्यनेनैव आत्मखरूपस्य जन्माभाव उक्तः ; अतो ऽर तत्प्रसङ्खाभावात्तत्र 

भूयश्यन्दानन्वयाच ` सदसच्रोनिजन्मघु * इति प्रसक्तदेहससमैलश्चणजनिरेव निषिष्यत इत्यभिप्राये - 

प्र-पा॥ १. असनच्छाख्र.पा॥ २. कठ १-२-१८ ॥ 

उपद्र ् टत्वादिरक्षणः आत्मा इति परमात्मा । सः अतः 'परमात्माः इत्यनेन राब्देन च 

अपि उक्तः कथितः श्चुतो । क असौ १--अस्मिन् देहे पुरुषः परः अव्यक्तात् , “उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः ` इति यः वक्ष्यमागः ॥ २२॥ 

"श्चेचज्ञं चापि मां विद्धि" इति उपन्यस्तः; व्याख्याय उपसंहृतश्च, तम् पतं यथो- 
्तरु्चणम् आत्मानम्- यः एवं यथोक्तेन प्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षात् आत्मभावेन 
“अयम् अहम् अस्मि इति, परक्ृति च यथोक्ताम् अविद्ाखक्षणां गुणेः खविकारेः सह 
निवर्तताम् अभावम् आपादितां विद्यया,स्वेथा सर्वप्रकारेण वतैमानोऽपि न सः भूयः 
धनः पतिते आस्मिन् विद्धच्छरीरे दृहान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते, देहान्तरं न 
यद्भाति इत्यथः । अपिशब्दात् किमु वक्तव्यं खच्चुत्तस्थो न जायते इति अभिप्रायः ॥ 

आ॥ईइति च। भरातिकिम्म्येन सोऽस्मि श्चुत्यश्चेति भावना । तथाद्ययास्यशाखायां--श्वय- 
चाहं प्रातिबिम्ञ्येन सोऽस्मीत्येव द्यपास्यः परमः पुमान् सः ` इति । प्रातिविम्ब्यं च 
तत्खाम्यमेव ॥ २२॥ 

जाौतत्कथमुपचारेणाहृग्रहयोपासना त्यतो ऽज्रापि मेदज्ञानसाहिवयमस्तीति सप्रम।णकमाह-परतििभ्यने 

तिनु विभ्बत्वमज्ञोक्कत चेद क्यमेवापन्नामेत्यत आह--श्रातिबिम्ब्यचेति। तदधीनत्वं च ग्राह्यम् , 
तदीयोऽहमिल्युक्तत्वात् । एवसब्दस्त्वेक्यस्य व्यवच्छेदार्थः । एतेन ` श्चेचज्ञं चापि मां विद्धि इत्या - 
देरपन्याख्यानमपास्तं भवति ॥ २२ ॥ 
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रा। द्धिषपकारेण वतपमानाऽप. न भूसाऽमजायत म् भ्यः पङूत्या ससगमहात, अपारः 

{र्इन्वज्ञानदल्षणमपदहदतपाप्माक्माद्मान तददावसानसमय प्राप्रप्तादत्यथः॥ ण्य् | 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मानमात्मना । 
अन्ये साङ्खयेन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४ 

ताधणाह-न भूयः प्रकृत्या ससगेमहेतीति। प्रख्या्वखासु विनष्टदेदस्य देहानन्तरमेव देहसंवन्धर- 
क्षणजन्यभावेऽपि पुनर्देदस्षबन्धयोग्यतास्ि, अस्य तु ज्ञानाथिदग्धकर्मत्वात् सापि नास्तीत्यमिप्रविणा- 
हंतिराब्दः । अनदैतामेव व्यञ्ञयन् पुनरवादिरूपानिष्टनिङ्त्तर्थादिष्प्र सिपर्यन्ततामाह--अधपरि च्कि- 
क्नेति। अन्ञानस्य कम॑णश्च निश्देष विनाशात् नहि देदसवन्धयोग्यतेत्यभिप्रयिण - अपरिच्छिच्वज्ञान- 

छश्चणसपदडतपाप्मानसिति विरोषणद्वयम् । मूयद्राब्दाभिपेतमाह -- तहे दहाचसानसमयई ति।२३॥ 

सानन --यद्यपि ज्ञानोत्पत्यनन्तर पुनजेन्माभाच ड तथापि पाक् ज्ञानोत्पत्तेः 
तानां कर्मणाम् , उत्तरकाकुमाविनां च. यानि च अतिक्रान्तानेकजन्मदकृतानि तेषां 
च, फम् अदच्वा नारो न युक्त इति, स्युः जीणि जन्मानि, छऋतचिप्रणाद्योा हि न युक्त 
इति, यथा फले परच्चत्तानाम् आरन्धजन्मनां कमेणाम्। न च कमणां तिरोषः अवगम्यते। 
तस्मात् जिध्रकाराण्यपि कर्माणि लीणि जन्मानि आरमेरन : सहानि वा स्बीणि पए- 
कं जन्म आरभेरन् ! अन्यथा कृतविधप्रणाज्ञे सखव अनाश्वासप्रसङ्गः, राखानथक्यं च 
स्यात् । इत्यतः इदम् अयुक्तम् उक्तं न ख भूयोऽभिजायते इति ॥ 

£ श्षीयन्ते चास्य कमणि ` च्रह्य वेद् ब्रह्मवं भवतिः “तस्य तावदव चिरम्? 
'इषीकतुखवत् सर्वाणि कमणि भरदुयन्ते' इत्यादिश्चुतिदातेभ्यः । इहापि च उक्तः श्य- 
येधांसिः इत्यादिना सवैकमदाहः, वक्ष्यति च । उपपत्तेञ्च-अविद्याकामङ्कशबीजनि- 
मित्तानि हि कमणि जन्मान्तरा्कुरम् आरभन्ते; इहापि च “खाहङ्कासाभिसन्ध्रीनि क- 

मोणि फखारम्भकाणि न इतराणिः इति तञ्जतच् मगवता उक्तम् । * बीजान्यगन्युपद् - 
ग्धानि न रोदन्ति यथा पुनः । ज्ञानदभ्वेस्तथा छ@डोनौत्मा सस्प्र्यते पुनः इति च ॥ 

अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्तेः उत्तरकारुकृतानां क्मेणां ज्ञानेन ददः; ज्ञानसहमावि- 
त्वात् । न तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः पराक तानां कमेणम् अतीतानकजन्मङूतानां च 

दाहः युक्तः । न, 'सर्वकमीणिः इति विदोषणात् । ज्ञानोत्तरकाखभावेनामेव सवेकम - 
णाम् इति चेत्--न ; खङ्कोचे कारणाजुपपत्तेः । यत्तु उक्तं "यथा वतेमानजन्मारम्भ- 

काणि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय पञ्चत्तानि सत्यपि ज्ञाने, तथा अनारञ्धफलखाना- 
मपि कर्मणां क्षयो न युक्तः इति-- ततत् असत् । कथं १--तेषां मुक्तेषुवत् प्रवत्तफल- 
त्वात् । यथा पूर्व ठक्ष्यवेध्ाय मुक्तः इषुः धनुषः कक्ष्यवेधोत्तरकारुमपि आरब्धेवग- 
क्षयात् पतनेनैव निवर्तते, णवं रारीसारम्भकं कमे रारीरस्थततिभ्रयोजने निचत्तेऽपि, 
उ खस्कारवगक्चषयात् पूषैवत् प्रवतैते एव! यथा स एव इषुः पर्चुन्तिनिमित्तानारब्धवे- 
गस्तु अञ्युक्तो धञुषि पयुक्तोऽपि उपरस्य, तथा अनारन्धफखानि कर्माणि सान्न 
यस्थान्येच तच्वज्ञानेन नि्वींजीक्रियन्ते इति; पतिते अर्मन् विद्धच्छरीरे न स भरूयोऽ- 
भिजायते इति युक्तमेव उक्तमिति सिद्धम् ॥ २३ ॥ 
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रा।।केचत्-निष्पन्नयोगा आत्मनि-शरी रेऽवस्थितमात्मानम् आत्मना-मनसा ध्यानेन-यो- 

गेन पदयान्त; अन्ये अनिष्पन्नयोग।(ः; सख्येन यागेन -ज्ञानयांगेनः; यागयाम्य मनः इत्वा 
[प प [ कवि श. 

आत्मान पदयन्ति ; अपरे - क्ञानयोगानशिकारेणः तद्।चकारेणञ्च सखुकसपायसक्ताःः 
ल्यपदेदयाञ्च, क्मयोगेनान्तगतज्ञानेन मनसा योगयोम्यतामापाद्याव्मान परयन्ति॥ २७ ॥ 

५ ५ ध होप भ्य १ 

अन्यं त्वव्रमजानन्तः श्चत्वा्यम्व उपास्त | 
[कप [शिषे स्यु कै [क १९ ॥ 

तेऽपि चातितरन्त्येव मद्यं श्रतिपरायणाः ॥ २५ 
1 य र १ ~ अ [कनि क ४७ = 

ताउक्तमेवार्थं -छोक्रद्वयेन विद्रण्वन्नात्मज्ञानसय परव॑मेदानाद--ध्यानेनेति। धिकरणतया, कमं 
तया» करणतयाच निर्दे ादात्मन्शव्दलयमिह मिन्नविघयमिति तत्तदुचितमाह---आत्म(न रारार श्त्या - 
दिना। उच्चयेत्तयपङृष्पर्वनिर्द दक्रमात् ध्यानखब्दोऽ् साख्यादप्युल्कृष्टं सान्नाग्यागाख्य पव{मधत्त | 
अनिन्पन्नयोगा इसादि पर्व॑क्रमप्रद दनम् आत्मदशेने स्वतन्नोपायत्वशङ्काव्युदासाथम्च्। ` चनयाथन खा- 
ख्यानम् 'इति पूर्वानुसारेण (सख्यन योगेन ` इत्यस्याथमाह--ज्ञानयोभनं।तं । ˆ अपर ˆ इत्यनेन 

व) [न [9१ ९. नकि [भ क ् विपे (व [> 

प्रागुक्तकभयोगाधिकारिवर्गविवक्चेत्समिग्रयिणाह-- ज्ञानयोगानश्रका(रणदयादिना॥ २४ ॥ 
-~--~--~---*~-~-~--~----~~---- --*~~---- - ~> ~~~ 

दा॥अच् आत्मदुदीने बहवः उपायविकद्पाः इमे ध्यानाद्यः उचख्थन्त--ध्यानेन-- 

ध्यानं नाम उखन्दादिभ्यो विषयेभ्यः प्नीादीनि करणानि मनसि उपसद्धत्य, मनश्च प्र 

व्यक्चेत्यि तरि, एकाग्रतया यत् चिन्तनं, तत् ध्यानम् ; तथा, ` ध्यायतीव बकः” “ऽना - 
यतीव परथिवी. - -घ्वायन्तौीव पत्रता: इति उपमोपादानात् । तैर वारावत् सन्ततः ५. 
विच््छिन्नप्रल्यये ध्यानः; तेन ध्यानेन आस्मनि बुद्धौ पदधन्ति मात्मानं अलयक्चेतनम् आ- 
त्मना खनव श्रत्यक्चेतनेन व्यानखंस्कछतेन अन्तःकरणेन केचित् योगिनः । अन्ये स।- 
ख्येन योगेन--स। खथ नाम “इमे सत्वरजस्तमांसि गुणाः; तच्यापारसाद्चिनूतः निलयः. 
गुणविखश्ष णः आत्म! इति चिन्तनम्; एषः साख्ध्पे योगः, ते त "पदन न्ति आत्मानम् आ- 
त्मना इति अल्ुवतते । कभध्गेन--कमैव योगः; इश्वरारपणयुद्या अनुष्ठीयमानं यो- 
गाथत्वात् योगः उच्यते गुणतः ; तेन सच्वद्युद्धिज्ञानोत्पत्तिद्धारेण च अपरे ॥ २ ॥ 

आसरांख्येन वेदो कभगवत्स्वरूपक्ञानेन । कर्मिणामपि श्रुत्वा ज्ञात्वा ध्यात्वा दष्िः । 
आ्राचकाणां च ज्ञात्वा घ्यात्वा । सांख्यान( च ध्यात्वा । तथा च गौपवनश्चुतिः--"कमे- 
ऊञ्ापि तच्छ्रत्वा ज्ञात्वा ध्वात्वाऽनुपरयति । श्रावको.ऽपि तथा ज्ञात्वा ध्यात्वा ज्ञान्यपि 

पदयतत । अन्यथा तस्य राह कथाचन्ापजायते ˆ इत । अन्य इत्यरक्ानामन्खुपाय- 

द्दौनार्थम् ॥ २६ ॥ 

ज॥(*अन्य सांख्येन योगेनःइत्यत्र का ् रतन्लाक्तप्रक्ातदुरुष्रविवंकरनज्ञान साख्यामति नल्याख्यानमसत्» 

कापिरूतन्चस्यावेदिकस्यात् अहणायायात् , तस्य भगवद् चन प्रधानसाधनत्वायोगाैति मावेनान्यथा 

व्याच साख्यनात । ज्ञानन परोक्षज्ञानेन। व्यानेनेसयन्न ध्यानादनां कनल नामचशचरददनसाधम- 

त्वसुच्यत इत्यन्ययथय्रतातानससाथमाह--कमिणामति । ददिः प्राप्येति रोषः । पारङ्कमाद् धक्रमस्य 
प्राघान्वद्युत्करमणाक्तिः । कुत एतादत्यत आह--तथाचेंत । <वा त्वरत्यतसञ्खान्यर्षत्युत्तरणापि सन- 

५. ४ = ल = = ५ ध्यते। नु रूवेत्न स्वस्य संयोजने सवयेक एवाय प्रकारः स्यात्; तथा च (केचिदन्ये परेः त्युक्तमयुक्तं 
स्यादित्यत आह-अन्यइति | ल्यानादङ्त्तयतत्तरसाधन साक्चादरक्तानामपि तत्तद पायज्ञानाद्मप्रद्- 
सनाचमवस्या मद् माान्नव्यान्य इत्याचुक्तामेत्यथः ॥ २४ ॥ 
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रा||अन्य ठु---कमयागादष्वात्माचलोकनसाधनेष्वनधिक्ता अन्येभ्य -तत्वद्ाद्ञ्या 
ज्ञा(नस्यः श्रुत्वा कमयायादाभसत्पानमुपासते त.ऽन्यात्पददरोनन स्बत्युमतितरन्ति 
य छतपर्यणाः--च्रवणमान्रानष्ठाः, पते च श्रवणनिष्ठाः पूतपापाः कमण कमयागा- 
{ङकमारभ्याततरन्त्यव ग्बत्युम् ; जापशन्दाच पवेभेदा ऽवगम्यते ॥ २९५] 

जथ प्ररतससष्टस्यात्मनौ 1ववकाचुसन्चानप्रकार वक्तु सवं स्थावर जङ्गम च 

सत्व चिदचित्ससगजमिद्याद-- 
यावत्सञ्जायते किञचित्सच्वं स्थावरजङ्गमम् । 
लतन्षचज्ञसयागात्ताद्राद् मरतषमभ ॥ २६ 

ताञअनिष्पन्नकमयोगानां सुमुश्चुणां कम॑योगोपक्रमदशोच्यते । "अन्येतु "इति दुखब्देन, 'एवमजा- 
नन्तः ` इत्यनेन च स्वविवेचनशक्त्याद्य मावात्कर्मयोगा दि ष्वनधिङतत्वं द्योतितम् ! ` अन्येभ्यः 'इत्य- 
नेन उपदेषटत्वविषयेण ‹ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदशिनः ` इति प्रागुक्ता विवश्िता इत्य- 

मिप्रयेणोक्तं--तत्वददाभ्यो ज्ञानिभ्यईइति । ` तेऽपि › इत्यादिना कर्मयोगो पक्रमेऽप्यसमर्था नि- 
दिश्यन्त इत्यभिप्रायेणाह -तेप्यात्मेति । यद्धास्य वाक्यस्य पूर्वेणान्वयः ; ^ श्चतिपरायणा शच › इत्यन्व- 

येन वाक्यान्तरम् ; तद् शंयति-- ये श्चुतिपरायणाइति। श्वुतिः परमयने निष्ठा येषां ते भ्रतिपययणाः $ 

श्रतिपरायणशन्दङश्रत्वो पासीनेम्यो व्यवच्छेदकः ; अन्यथा रत्वेतयुक्ते ऽपि श्रतिपरायणशब्दस्य नर्यं - 

क्यप्रसङ्खादित्यभिप्रयिणाह-च्रवणमाजनिष्ठादति । अचर श्रवणनिष्ठायाः पावनत्वरूप प्रारास्त्य विव- 
श्वितमित्याह-- श्रवणनिष्ठाः पूतपापा इति । क्रमेणेवययादेना कर्मयोगादिविधिवेयर्थ्यप्रसङ्खपरिहारः। 
अल्ल प्रथगुपायान्तरपरत्वे किं न स्यादित्य्राह-अपिकाब्दादिति । अपिशब्द नान्येषां कैमुत्यमेषाम- 

पकृष्टपर्वनिष्टव्वं च सूचितमिति भावः }\ २५ ॥ 

प्टवमात्मद् शंनमुक्त, तदथं “सम सवेषु › इत्यादि मिः शोकः प्रकृति पुरषयोर्विवेकानुसं धानप्र- 
कारो वश्यते । सचाविविक्तप्रतीतो सत्यामेवोपदेष्टव्यः, अन्यथा निष्प्रयोजनत्वात् । साच न दोषम - 
न्तरेण घटते ; सच दोषोऽत्र भोक्चृत्वमोगायतनत्वनिवीहकस्ससर्ग विरोषः ; तदिद “ यावत्संजायते ? 
इति च्छकेनोच्यत इति संगतिमाह -अथेति। सर्वशब्देन यावच्छन्दस्यान् साकल्यपरत्वमुक्तम्। याव- 
चछन्द स्य यच्छब्दाथत्वेन व्याख्यानमवाचकत्वान्मन्द प्रयोजनत्वाचायुक्तमिति भावः 1 सच्वशब्दो ऽत 
जन्तुपुर. ; ‹ दैव्यासुव्यवसयेषु सत्वमस््री तु उन्वघु" इति पाठात्। इक्षगुल्मकतावीखत्तृणादिषु चेत - 

न्यचिकासा मावमालेण जेनप्रक्रियया केवराचेतनत्वशङ्कानिरयासायातर खावरशब्दः । स्थावरनङ्घमत्व - 

प्रपा] १.गी. ४-३४॥ २. नामचिद्गानुशासने. तृतीयकाण्डे. नानाथवर्ग । 

दो।अन्ये तु पतेखु विकस्पेषु अन्यततमेनापि एव यथोक्तम् मात्मानम् जजानन्तः अन्ये - 
भ्यः आचार्येभ्यः श्रुत्वा इदम् एवं चिन्तय?इति उक्ताः उपासत श्रद् धानाः सन्तः चिन्त- 
यन्ति। तेऽपि च अतितरन्येव अतिक्रामन्व्येच खत्युम्- खव्युयुक्तं ससारम् इत्येतत्-- 
श्रुतिपरायणाः श्रुतिः श्रवणं परम् अयनं गमनं मोश्चमार्गपद्त्तो परं साधनं येषां ते 
श्रुतिपरायणाः , केवलं परो पदेशम्रमाणाः खयं विवेकरहिताः इत्यभिप्रायः । किमु व- 
क्रव्यं “प्रमाणं प्रति स्तच्राः विवेकिनः खत्युम् अतिक्रामन्ति" इति ॥ २५ ॥ 

'स्लचज्ञं चापि मां विद्धिः इति क्षेचक्ञेश्वरेकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं ‹ यज्जञा- 
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रा।यावत् स्थावर जज्गमात्मना सत्वं जायत, ताचत् छ्वेचक्षेचक्चयोरेतरतरसयागाद्व 

जायत --संयुक्तमेव जायने, न त्वितरेतरवियुक्तामस्ययः ॥ द॥ 

सम सर्वेषु भूतघु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । 

विनहयस्खवि नश्यन्तं यः परयति स पश्यति ॥ २9 

ताायोर्वाल्ययौवनवार्धकादिवदयावच्छरीरभावित्वाभावनज्ञापनाय-स्थावर जङ्गमात्मनत्युक्तम् । चक्ष 

तरज्लाभ्या सहान्यस्य सयोगराङ्काव्युदासायेक्तम् -इतरेतरसयागा्देति । विचयास दसावक्-सया- 

गादे वेत्युक्तम् । मातापितृमेसर्गासपुत्ोस्पत्तिवत्भचक्षेच्सयोगात्ततो ऽन्यस्सस्वं जायतस्यताह् ` सयुक्त - 

चेति । प्रथकिसद्धप्रसिद्धक्नेवक्षेचिसवन्धव्यवच्छेदायाह --नत्विति 1 ˆ तद्विद्ध ` दत तच्छन्दन 

जन्मनः परामरः ॥ २६॥ 

स्स 

दा। त्वा स्नतमदयतेः इत्युक्तम्+तत् कस्मात् हेतोरिति? तद्ेवुप्रदशनाथ च्छाकः आरभ्य 

ते। यस्मात-- यावत् यत् किखित् सञ्जायते समुत्पद्यते सस्व वस्तुः कन् आविदाषण 

इति १ नत्याद्-- स्थावरं जङ्गम च, क्षेचक्चचरज्ञसंयोगात् तत् जायते इत्यव व्वषद्ध जा 

नीहि हे भरतपभ ॥ 

कः पुनः अयं श्चत्रह्च चज्ञयोः खयोगः आभेपेतः { न तात्रत् रज्ज्व घर्स्य अचः 

यचसंग्छेषद्धारकः सम्बन्ध चिद्येषः संयोगः श्चे्रंण क्षेचज्ञस्य सम्भवति, आक्रारावत् 

निरवयवत्वात् । नापि समवायख्क्चणःः श्चेचश्मचज्ञयोः इतरेतर कार्यकारणभावानभ्यु- 

पगमात् इति । । 

ऊचच्यंत--स्रेच्येजज्ञयोः विषयदविषयिणोः भिन्नस्भावयोः इतरेतरतदछमोध्यास- 

रश्चणः संयोगः श्रचस्च बज्ञसखरूपविवेकाभावनिवन्धनः, रज्जुडुक्तिकादीनां तद्धिवकज्ञा- 

नाचावात् अध्यारोपितसर्ेरजतएि संयागचत् । सः अयम् अध्यासस्रूपः क्षे 

छ्जज्ञयाः संयोगः मिथ्याज्ञानल्क्षणः । यथादशाखं प्षेचक्षेज्ञकक्चषणभेद्पारे - 
ज्ञानपूर्वकं पाक् ददितरूपात् स्षि्रात् ; सुञ्चादिव इषीकाः यथोक्तखृक्चषण क्तेजज्ञ प्र 

विभ्य (न सत्तन्नास दस्यते" इत्यनेन नेरस्तसवापाध्रविरोष ज्ञेय बद्यस्वरूपेण यः प- 

स्यति, श्चेन्नं च मायानिमतदहश्तिहम्यादिवत् स्वस्नदशटवस्तुवत् गन्ध्रचनगरददिवत् (अ- 

सदेव सदिव अवभासने' इति "व निश्ितविज्ञानः यः, नस्य यथाक्तसम्यग्द् रोनविरो- 

श्चात् अपगच्छति मिथ्याज्ञानम् 1 तस्य जन्महनोः अपगमात् `य एवं वेत्ति पुरषं पर 
ति च गणेस्सह' इत्यनेन “विद्धान् भूयः न अभिजायते इति यत् उक्तं तत् उपपन्नम् 
उत्तम् ॥ २९ ॥ 

आ।पुनख्च प्रकृतिपुरुषेश्वरस्वरूपं साम्यादि धर्मयुक्तमाह--यावदित्यादिना ॥ २६ ॥ 

जौ" तसनषेत्र यच्वइत्यादिना पतिज्ञातस्य सरवंस्योक्तत्वात्किसुत्तरेणेव्यत आह--पुनश्येति 1 उक्तस्य 
पुनर्वचने को देतरित्यत उक्त--स्माम्यादीति । इश्रधर्मस्योभयधर्मासप्राघन्येन साम्यग्रहणम् । तच 

[अ £ ज [क = [+ [अ ४४ {~ 2 ~ 

प्रकरातिपुरुषधर्मकथनं याहगिति प्रतिज्ञाते ऽन्तभवति।दं.धरधमकथनं च यदभाव इति ॥ २६ ॥ 
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रा॥पवमि तरेतर युक्तेषु सर्वेषु भूतेषु देवादि विषमाकारात् +वियुक्तं त्र तच्र तत्तदेहे - 
न्द्रियमनासि प्रति परमेश्वरत्वेन सितमात्मानं ज्ञातत्वेन समानाकारं तेषु देहादिषु विन 

ता॥जथ समत्वविषमत्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वानिव्यत्वाचित्यव्वद्कयोर्विवेकानुसं घानममिधाय तदेव त- 
च्वाध्यवसायरूपत्वेन परम पुरुषाथदहेठ॒तया प्रयसति-- "समम् इति -श्येकेन] -क्षेलेन्षिलनज्ञसयोगात्"इन्यत्र 
रोकरेणोक्तम् ‹आक्राशवन्निसवयवतया अवयवसंछेषरक्षणसयोगास भवास्क्षेचक्षेवज्ञयोरितरेतरकार्य कार - 
णभावानम्युपगमेन समवायासंभवाच विषयविघविणोस्तयोरितरेतर धर्साध्यासकक्षणस्सयोगः . तन्निवतैन 

च सम्यग्द शनं “सम सवेषु ` इत्यादिनोच्यतेः इति, तदे तद्वाल्िशिभाषितम्, निरवयवस्यापि सयोगसे - 

मवात्युतासद्धयास्सवन्धस्सयाोगःः इतिहि ते कश्चयन्ति; स च निरवयवयोस्सावयवयोानरवयवसा- 

वयवयोश्च सभमवति । तन्मतेच अध्यासानुपपच्यादयः प्रपञ्चिताः । ‹ सर्वेघु भूतेषु › इति देवमनुष्या - 

दिरूपत्रेषम्ये विवक्षितम् । यथा मरण्मयदहिरण्मयादि घठोपात्तस्यापि गङ्गोदकस्य तवतल्ल स्थित्तिमा्रमेवः 

न पुनप्रण्मयत्वादिसिद्धिः5 तथात्मनोऽपि देवमनुष्यादिदेहेषु स्थितिमात्रमेव : नतु रमाप्रतिधित्तका- 
छादिकवणत्वन्यायेन स्वरूपेण देवमनुष्यत्वादिवेषम्याश्रयत्वमिति ‹ तिष्ठन्तम् ` इत्यस्यीभग्रा्रसाह--- 
दवादिविषमाकारादियुक्तमिनि । यद्वा * समम् ` इनि वचनादर्थाश्ितं वेषम्यनिचत्तिकथनमिदम् : 

तिष्ठन्तम् इति तु परल्ान्वेतव्यम् । अतोहि भाष्यते - परमेश्वरत्वेन स्थितमिति । अनी- 
श्वरस्यास्परक्तेः क्षेत्रज्ञस्य कथं परमेश्वरत्वरमित्य् पूर्ववत्संकोचमाद-- तत्रतत्र तत्तदेदेन्द्रियसनां 
सि प्रतीति । देदात्माभिमानिनो हि देहनाशादात्मनाशं मन्यन्ते ; नत्वतीतस्य परमात्मनो नाशम् ; 

तस्मात् ‹ अविनश्यन्तम् ` इति प्रसक्तविनाश्प्रतिषेधार्थपदसमानाधिकरणः परमेश्चरशब्दः प्रक्रान्त - 

विषय इति मावः । समशब्देन न वाह्यदेवस्वादिवेषम्यनि्ृतिमाचं विवक्षितम् ; अपितु “गवामनेक - 

वर्णानां क्षीरस्य त्वेकवर्णता । क्षीरवत्पश्यति ज्ञानं छिद्धिनस्व गवां यथाः इति श्वुव्यनुखारेणात्मनां स्व 

ख्पेघु सिथोवेषम्यनिष्ृत्तिरपि । तच साम्यं कशथभूतमिति शङ्कायाम् (एतद्यो वेत्ति इति प्रक्रमानुसरे- 
णाहं -ज्ञातृत्वन सखमानाकारामात । जानत्वादरप्युपरन्नणमतत् । यर्म सवैसिदं ततम् ` इत्या- 

प्र-पा॥ १. विविक्त. पा ॥ व्याख्याने (८ ५. १ ° ब्रह्मविदुपनिषदि "गवाम् 
२. अग्दर्तावि-दूपनिषदिः; त्रिपुरातापिन्युपनि- इत्यनुख्डीतम् । ` श्ारवत्पद्यात ज्ञानम् 

षदिच ।॥ ° गवामनकवणौनां .. [लिङ्किनस्तु गवा ज्ञानशब्देन जीबात्मोच्यते । छिङ्किनः देहिनः । 

यथा | इतसिव पय्रसि निगूढ भूतमूते वमति बसति विज्ञान-परमात्मा ॥ 
विज्ञानम्। सतत मनसि मथचेतव्यं मनो मन्थान- ३. गी. ४३ ९॥ ४. गी. २८-४६॥ 
भूतेनः॥ द्र विडोपनिष्रद्धाष्यक्रारेस्तु अष्टमदातक 
0 ता-ता त 9 क ५ 

[~ 

र| "न स भूयः ऽभिजायतः इति समस्यग्द्शेनफरम् आ च ददससारवा जानच्ा द्रप 

जन्माभावः उक्तः । जन्मकारणं च अचिदयानिमेत्तकः श्छवनकश्चनज्ञसतयायः उक्तः चतः 

अतः तस्याः अविद्यायाः निवतेकं सम्यग्दरोनम् उक्तस पुनः दाब्दान्तर्ण उच्यत 

सम निर्वेदो ष तिष्ठन्तं स्थिति कुवेन्तं, क ! सवंखु समस्तेषु भूतु व्रह्मा स्थाचरन्तचु 

म्राणिघु, कं १ परमेश्वरं देदहेन्द्रियमनोघुद्धचञ्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमश्च अन्वा इश्व 

रश्च ईदानयीख्श्च इनि पस्यश्वरः, तं सर्वषु भूतेषु सम॒ तेषन्तम् ॥ नाप्त ॥चष्दाचाद 

विनद्यत्स ` इति तं च परमेश्वग्म् ` अविनदयन्तं इति, भ्रूतानः परमश्चरस्य च अद्य 

न्तवेखक्षण्यप्रदशेना्थैम् । कथं! सवां डि भाचवकाराणां जानिखश्चणः माचविकष्या 

मुखम् , जन्मात्तरकार्माविनः अन्यं सवं माचावकासः विनाशान्ताः : एचनारात् 

94 
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ा।इयतसवु विनाशन सख्रमाबेनाविनद्यन्ते यः पदयतिःख पदचयति--स आत्मानं यथावव्- 
वस्तं पश्यति ; यस्तु देवादि विषमाकांरेणात्मानमपि विषमाकारं जन्मधिनारादियुक्त 
च पदयति, स नित्यमेव संसरतीत्यमिप्रायः ॥ २७ ॥ 

समं पश्यन् हि सवेत समवस्थितमीश्वरम् । 
न हिनस्त्यात्मनात्पानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ 

सर्व -देवादि शरीरेषु तत्तच्छे षित्वेना वारतया नियन्तृतयाच खितमीश्चरम् आत्मानं 
देवादिविषमाकारवियुक्तं ज्ञानैकाकारतया समं पदयन् आत्मना-मनसा खम् आत्मा- 

ताादिना प्रपञ्चितानविनाशित्व्हेनून् स्मारयति ~ -विनाशानर्दैस्वभावनेति। ` यः पश्यति स पश्यतिः 

इत्यनयोरनतिशयितार्थतया नैरर्थक्यम् उदेद्योपादेयभङ्गश्चेयनाह--स आत्मानं यथावदवस्थित- 
भिति। इतरे ठ पीतशङ्खादि द दिवद्धिपरीतद शितया पर्यन्तोऽपि न पच्यन्तीति भावः। “स पञ्यतिःइति 
प्ररासाने परमपुरुषार्थलामादिनिवन्धना । व्यतिरकनिन्दाचात्र फलितेतयभिपरायेणाह-- यस्त्विति ॥ 

उक्तमुपपादयति “समे पश्यन् " इति शछोकेन। "हिः इति देतो । प्रस्वतं समदनं ह्यत फलद्वारा 
स्तूयते ‹ सर्व॑ज्ावसिितो देहे › इति वक्ष्यमाणावेश्चषणेन (सर्वत्र इति शब्दस्य विवक्षितमाह-- देवा- 

दिशरःरोष्विति । ° अर्ता भोक्ता महेश्वरः ` इति पूर्वाक्तानुरोघेन ^समवसितम्” इव्यत्रोपस्गै सामर्थ्य 
ज्धस्थितिवेरेष्ये व्यनक्ति--तत्तच्क्ताषत्वेनेतयादिना। अतएव हिशस्ितम्'इत्येतावद्विमज्य निर्दि्म्। 
ईंशवरशब्देनापि शेषिस्वनियनतृते सिद्धे । अत्रापीश्वरशब्दः पूर्वोक्तस्यायेनावच्छिननविषयो ऽनुसंघेयः । 
देहात्माभिमानपरसक्तदे वादि वैषम्यप्रतिषे धाथ ऽत्र समन्द इत्यभिप्रयेणाह - देवः दिविषमाकार- 
चियुक्तमिति । ̀  क्षवक्षेचज्ञसंयोगात् › `यदा भूतप्रथग्मावम्” इति पूर्वापरपरामशदिदसेवन्धसिद्ध- 
वेषभ्यनिच््तिर्विवक्षितेति मावः । तृतीयान्त आत्मरब्दो एल करणविमक्यन्तव्वादौचित्याच मनो. ` 
विष्रयः ; द्वितीवान्तस्तु हिंसाकर्म॑त्वसाम््यीस्ससार्यात्मविष्रय इति ज्ापयति--मनसा समात्मानमि- 
पपा॥ ९. गी. १३-३२२॥ ¡| २. गी. १३-२२॥ 

स॥परो न कञ्चित् आस्त भावविकारः, भावाभावात्। सति हि धर्षणे धमी; भवन्ति 
अतः अन्त्यभावविकाराभावानुबादेन तत्पूचभाविनः स्वर भावविकायः प्रतिषिद्धा भव 
न्ति सह् तत्करार्थैः। तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धं, निर्विं- 
शेषत्वम्, एकत्वं च । यः एवं यथोक्तं परमेश्वरं प्यति, सः पश्यति ॥ 

नु सर्वोपि खोकः पद्यनि, किः विशेषणेन १ इति । सल्यं परयति ; किन्तु विप- 
रीत पश्यति । अतः विशिनष्टि-स एव पयतीति । यथा तिमिरदष्टिः अनेकं चन्द्र 
प्यति, तम् अपेक्ष्य पकचन्दर दर्शी विशिष्यते--स पव पद्यतीति ; तथा इहापि 
फकम् अविभक्तं यथोक्तम् आत्मानं यः पदयति, सः विभक्तानेकात्मविपरातद् दिभ्यः 
विशिष्यते ख एव पदयतीति । इतरे पदयन्तोऽपि न पदयन्ति, विपरीतद दित्वात् अनेक चन्द्र ददिवत् इत्यः ॥ २७॥ 

य थोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या, इति -छोकः आरभ्यते.-- 
समं पदयन उपखममानः हि यस्मात् सर्वच सबेभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया 
अवसितम् ईश्वरम्, अतीतानम्त रक्छोकोक्तलक्षणम् इत्यथैः, समं पश्यन् विः १ न हिनास्ति 
हिसा न करोति आत्मना खनेव खम् आत्मानम् । ततः तद् हिसनात् याति परां प्रकृष्टं 
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रान न हिनस्ति-रश्चति,ःसंसारान्मोचयतिः;ततः-तस्मात् ज्ञातृतया स्वज समानाकारद्- 
रीनात् , पराङ्गति याति ; गम्यत इति गतिः. परं गन्तव्यं यथावदवसितम्मानं - 
प्नोति : देवायाकारयुकतया सवेन +*विषममात्मानं पदयन् आत्मानं हिनस्ति भवजर- 
धिप्रध्ये प्रक्षिपत्ति ॥ २८ ॥ 

पकृतयेव च कर्माणि क्रियमाणानि सैश्चः । 
यः परयति तथात्मानमकतारं स पश्यति ॥ २९ 

सर्वाणि कर्माणि "कायेकारणकतैत्वे हेतुः परूतिख्च्यतेः इति पूर्वोक्तरीत्या मर 
कृत्या क्रियमाणानी ति यः परयति, तथा आत्मानं ज्ञानाकारमकतौरे च यः पश्यति, 

ता॥।ति) समदर्शिनो दहिंसकरत्व नास्तीत्यजर अविहिताप्रतिषिद्धकवेवत्तमद् शंकस्यावाधक्रत्वमात्रसुक्तं स्यात्; 
तचानर्थकम् ; अपिच विषरमदर्यिीनोऽप्यात्मा नित्यत्वान्न हिंसाहंः; अतोऽत्र °न दहिनस्िः इत्यनेन 
किमपि समदर्थनक्ताध्यं पुरुे्टममिप्रेतमित्याह - रश्च तीति । प्रकरणतो वाक्यशेष्राजे रक्षां विदिन- 
षटि -संसारादिति। ततश्शब्दो ऽत्र न वाक्या्थादिपरामशीं, जनिष्टनिच्रततेरपि खयफल्तवेनेष्टपाधिहे वत्व- 
निर्दशानौचित्यात् ; अत उमयकारणे समदर्यनमेव पराग्रश्यत इत्याह--तस्मादित्यादिना। “रां ग- 

तिम् ` इति प्राप्यविदेषस्य विवक्षितत्वाद्धावार्थमात्रपरत्वे तद सिद्धेस्तदुचितां व्युत्पत्तिमाइ--गम्य- 

तदतीति । तदेव विरिनष्टि--यथावदिति । यरकरणं हद जीवविषयै समर्थितम् ; परगतिशन्द् श्च 
‹ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्" इत्यादिषु जीवेऽपि मरयुक्तं चर इति भावः । “आत्मनि 
वैघ्रम्यदयीं तु स्वात्मान हिनस्ति" इति "विशेषनिषेधश्शेषाम्यनुज्ञानाथंः' इति न्यायेन सिद्धमिव्याह-- 
देवाद्याकारेति। -निवयस्यात्मखवरूपस्याच्छे्यत्वादिस्वभावतया “कं धातयति हन्ति कम्*इति प्रागुक्तस्य 

कासौ हिसेत्यचाह-मवजल्यीति 1 अनेनापि छोकेन प्रकृति पुरुषयोस्स्वाकारानुद शेनद्वारा संसार- 

हेवत्वमोश्चहेतुस्वाम्यामपि विवेक उक्तो मवतीत्यसिम्रायः ॥ २८ ॥ 

अथ सा्षात्करियाश्रयत्वततदभावादिवैधर्म्यसुच्यते 
ण्याकुञ्चनप्रसारणादीनि। रक्रया क्रियमाणानां कममणां सखरू्पद शंनमालै विद्धद विद्वत्साधारणम् ; विदु. 
षस्तु प्रकृत्या कियमाणत्वद रौन विेष इव्युपादेयांशचिशदीकरणाय-क्रियमाणानी तीति इति करणम् | 

(भ 

अकव्रेत्वमात्मरब्दाभप्रतन अद्ाकारण सखापयात---ज्ञानाक्ाराखत।ः ज्ञाताकारमर् इत वा पाठः। 

प्र-पा ॥ *+विघमाकार- पा ॥ १. गो. <-२१ ॥ गी. २-२१ ॥ 

स गति मोक्लाख्याम्।नयु नेव कश्ित् पाणी ख्यं खम् आत्मान हिनस्ति कथम् उच्यते 

अघाक्ं "न हिनल्ति ` इति १ यथा `न परथिव्यां नान्तरिष्चे न दिव्यभिश्धेतव्यः इत्यादि । 
नैष दोषः, अज्ञानाम् आत्मतिरस्करणोपप्रत्तेः । सर्वा हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं 
साक्षात् अपरोक्म् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम् आत्मत्वेन परिश्रय, तमपि धमौघर्मो 
कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हच्वा अन्यस् आ्मानम् उपादत्ते नवं, तमपि हत्वा अन्यम्; 
इत्येवम् उपान्तमुपात्तम् आत्मानं दन्ति, इति अत्महा सवः अज्ञः । यस्तु परमाथात्मा, 
असावपि सर्दद्ा अविद्यया हत एव, विद्यमानफखामावात्, इति स्वै आत्महनः पव 
अविद्धांसः। यस्तु इतरः यथोक्तात्मद्श्ी, सः उभयथाऽपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति 
न हस्ति । ततः याति परां गवि, यथोक्तं फर तस्य मवति इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

सवभूतस्थम् इन्चर सम पद्यन् न । हैनास्त आव्मना आार्ानम् इत उक्तम् । तत् 

असुपपत्न स्वगुण कमवेटक्षण्यभेद्ाभन्नघ्ु आत्मसु, इरत्यतत् आशङ्क्य आह चक्ृत्या-- 
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रा॥ तस्य भरक्ृतिसंयोगस्तदधिष्ठानं तज्न्यसखुखदुःखाचुभवश्च कमेरूपाज्ञा7 कृतानीति च 

यः पडयनि, स आत्मानं यथावदवस्थितं परयति ॥ ८९ ॥ 

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपरयति । 
तत एव च विस्तारं चह्य संपद्यते तदा ॥ ३२० 

पक्ृतिपुरूषतच्वद्वयाव्मकेषु देवादिषु सर्वेषु भूतषु सत्सु तेषां देवत्वमचुष्यत्वह- 
खत्वदीघैत्वादिपथग्भावमेकस्थम्--एकलच््वस्ं, प्रकृतिस्थं यदा पद्यत, नात्मस्थम् › तत 

=-= ~ 

द © 

ताक्रथ तर्हिं चास्ववद्यत्वतत्फकमोक्त॒त्वादिकमिवयल्लाह -- तस्येति।सवस्ास्य चक्रवत्परिवत्तस्धानोपा- 

धिपवाहनिवन्धनत्वान कल्िदोष इति भावः| २९॥ 

अथ परिणामित्वापरिगामित्खश्चणं वेषम्यमुच्यते-- यदा *इ ति्छोकेन । एकराब्दे नान्यतरस्य 
निधौरणार्यं मूतञ्दो ऽत्र तिख्तेक्वन्मिथङिश्चिद चित्समुदायपर इत्यमिप्रायेणाद--पङक्ृतिपुर- 
दति | प्रथग्भावयब्दोऽत जातिरूप गुणादिरूपं च मेदमविशेषात्सग्रहाति । स च सर्वाँ ऽप्यवस्थान्त- 
रापत्तिरूपततया निर्विंकारात्पुर्षाद्वेरः, तदाह--देवत्वययुष्यत्वहुस्त्वदोघेत्वा! र पृ थग्मावमि- 
ति । एकशन्दोऽच प्रकृतयोरन्व .र,नघारणाथं इत्याह--एकतत्वस्थमिति । कं तदेक मित्यत्राह--- 
श्रूतिस्थमिनि । यच्ात्मा अकेकचन्देव विवश्षितः,तदा तस्यैव देवादितेषम्यदशनसुक्तं स्यात्; तच्च 
* सम पयन्" इत्याद्युपक्रमेण वण्डित।स्तमद। शनः ` इत्यादिस्मृल्यन्तयोक्वयाच विरष्येतेत्यसिप्राचेणाह-- 
नात्मस्थमिति । सन्मारस्येकस्मैव बद्मणस्सकरूविकल्पस्तकरूपरिणा मास्पद त्वमिदोच्यत इति परेषां 

जद्पाः प्रगेव निरस्ता इतिचासिप्रायः। "आत्मा वे पुत्रनामासि'इत्यादिषु वोऽवमात्मनः पु्रादिरूपः 
प्ररिणामः प्रतीयते, सोऽपि ` अङ्गादङ्घात्सम्मवसिः इव्यादिकमचखन्दधानस्य प्रकृव्यरागत एव प्रका- 

प्र-पा॥१॥ ३. मत्रप्रभ्. २. प्रभे. ६२. खण्डे. ३-वा- 
२. करौघीतक्युप ॥ क्थम्; ब्रू. च. < ४-९॥ 

ख ।ध्रक्ृनि; भगवतः माया चरिशुणात्मिकाः ' मायां तु प्रकृति विचात् * इति मन्वर्णात् , 
तया प्रङ्त्येव च, न अन्येन, महदादिकायेकरणाकारपरिणतया कर्माणि वाड्रनःका- 
यारभ्याणि क्रियमाणानि निैव्येमानानि सर्वैहाः सर्वप्रकारैः यः पदयति उपलभते, तथा 
आत्मानं क्चचज्ञम् अकतोरं स्वोंपाधिपिव्जितंसः परयति,सः परमाथेद्ीं इव्यसिप्रायः 
निुणस्य अक्रतुः निेदेषस्य आकाशस्येव भेदे पमाणायुपपात्तिः इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 

पुनरपि तद् सम्यग्द् शेन शब्दान्तरेण प्रपञ्चचते-- यदा यस्मिन् कारेभूतपृ थग्भा- 
चं अूताना पृध्रम्भाच परथक्त्कम्,वकार्मन्आन्मनि शियः शक स्थम्, अयुपदयति शास्जा- 
चायायदेरम अयु आत्मानं पव्यक्षत्वेन प्यति (आच्मरच इद् स्वम् इति तत पव च 
विस्तारम् उत्प्रात्त विकासं “आत्तः प्राण आत्मत आदा आत्मतः स्मर आत्मत आका 
आत्मतस्तज आत्मत आप आत्मत आविभभावतिरोजावावात्मतोऽन्नम् इयेवमादिपरकेः स ~~ 

जा॥[खआात्मान चाक्छतार परयत ॥ << ॥ 

जाा्रक्कसयेव चेत्यत्र चः प्रकृत्यंव च क्मोणि क्रियमाणानि परयति, स आत्मानमक्तीरं पश्यतीति 
कश्चिदन्वेवमाह : तदसत्, तथाशब्द वेवध्यापत्तेरिति भवेनान्यथाह-- आत्मानं चेति । स प्यति 
परमेश्वरम् ॥ २९ ॥ 
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राष्पव--प्रक्ातेत पवात्तरात्तरपुत्रपाजाटदेमदविश्तार च यदा पदयातत, तद्व ब्रह्य स 
स्पत अनवाद ज्ञानव्छाक्रारमात्मान प्राम्ाताद्यथः | ३२० ॥ 

अनाददेत्वानियुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । 
रशरारस्थाऽपि कान्तेय न करति न लिप्यते ।॥ २३१ 

अय परम्त्मा चन्छप्रस्वमातेन नर्मपनतः ऽसारारस्थाऽ्व अनाादत्वात् अनार 

तारातत्थुच्यत (तत एत च विम्तारम् ` इति। तद्वइणात--- प्रज्ाततपत्रात। प्रकरतितच्वस्य प्रथम 
देवादिरूपविचित्रपरिणा* ,नन्मूले च सन्तानव्यपदेरशमानि परिणामे मोक्त॒ पुरुषस्य भोगाथंसननिधि- 
मात्तमधान्नतम् + न पुनमागावतनादिगतविकारास्पदत्वमपीयेवकारायिप्राय । ह्य सम्पद्यते इत्यत्र 
वरमात्ममावस्य ।वरुद्धत्वाजावारमभावस्य नित्यसिद्धत्वात् ‹ परम साम्यसुपेति ` (सम साधम्यमागताः 
इत्यादा भर काथ्यात्परत्रह्मसाम्वापत्तिविवक्षितव्यमिप्रायणाह--अनवष््छश्नमिति यद्वा देहात्मवि- 
चकरलानमानरण साक्नात्परमात्मप्रातेने स्यादित्यमिप्रायः । ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्य भवतीत्यर्थः । तत्र 
फलितार्थकथनम् -आन्सानं प्राप्नोतीति। यद्रा ब्रहेति द्वितीयान्तम् ;सम्प्यत इति सम्पा्नोतीलयर्थः ॥ 

आत्मनो नित्यत्वानित्यत्वापरिणामित्वादिभिरक्तं वेध्यं सहेतुकं स्थिरीकयोति--*अनादि 
त्वात्" इति शोकेन 1 अपिक्षिकपरमात्मस्वविषयेण भ'अय परमात्मा इत्यनेनाभि)तमाह-- देहा - 
निष्कृष्येत्यादेना । ज्ञानसङ्को चरूपन्ययस्य दे्ादिप्रेरणरूपक्रवत्वस्यच प्रत्यश्ना दि सिद्धत्वात्कथमव्यय 
त्वादि रेत्यलाह -स्वस्शवेन नेरूपेत इति। अनादित्वादित्यव्ययदेवुरुत्पत्तिरादिलत्यं विवकषितमित्याह-- 

ध-षपा॥ < मु २-१२-२ ॥ | २ गी-१४-२ 

श ् रविसत्तारं यदा पश्यति, जह्य सपने ब्रह्मैव मवति तदा तस्मिन् काटे इत्यथः। २०॥ 
षटकस्य उगत्मनः सवेदेहात्मत्वे तदोषसम्बन्धे प्राप्ते इदम् उच्यते अनादित्वात् 

नादे: भावः अनादित्वम्, आदेः कारणं+चत् यस्यं नास्ति तत्त् अनादि । यद्धि आद 
मत् तत् सेन आत्मना व्यति ; अयं लु अनादित्वात् निरवयव इति छत्व! न व्येति । 
तथा निणत्वात् । सगुणा हि गुणव्ययान् व्येति ; अयं तु निर्गुणत्वाच्च न व्येति; इति 
परमात्मा अयम् अव्ययः; न अम्य व्ये विद्यते इति अव्ययः । यत एवं, शररस्थोाभ्वि, 

दरारीरेषु आत्मनः उपलब्धिः भवतीति दारीरस्थः उच्यते ; तथापि न करोति कर्म तद्- 
करणादव तत्फलेन न छिप्यते । यो हि क्तौ, सः कमैफलेन लिप्यते! अथं तु अकती, 
नुः न छिप्यते इत्यथः ॥ __ ,_ __ 
आ॥एकस्थम् एकारुमन् विष्णो स्थितम् । तत एव च विष्णोर्वि्तारम् ॥२०॥ 

_ नच उ्ययादित्तस्येत्याह अनादित्वादिति । सादि डि प्रायो व्ययि गुणात्मक चा 

ज॥रकसखमित्यस्येकस्थात्मकरमिति व्याख्यानं सवप्रमाणविरुद्धमिति भावेनाह -- एकस्थमिति । 

(तत एव च विस्तारम् "इत्यस्य स्वस्मादेव विधस्य विस्तारमिति व्याख्यानमसदि ति भावेनाद- ततष् - 

वेति 1 विस्तारमुसत्तिम् ॥ ३० ॥ 

अव्यय इत्यनुवादेन डेपाभावमाल्ल विधीयत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाथमाह-नशचेति। एवेना- 

व्ययत्वमपि साध्यमप्राप्तत्वादित्युक्तं भवति 1 तस्य विष्णोः 1 अनेन जीवविरेषणसेतत् , तस्य प्राति- 
सदद्धावेन प्रतिषे धोपपत्तेरिति निरस्तम्, विष्णोरपि रारीरस्थो.ऽपीति प्रात्ेरुक्तत्वात् । अनादित्वनिर्युण- 
त्वयोरब्ययत्वे हेतुत्वमुपपादयितु व्यास्िमाह-- स्वदाति । यद्ययि, तत्प्रायः सादि, गुणात्मकं चेति 

योजना। प्रागमावे व्यभिचारपरिहदाराय-- प्राय इव्युक्तम्। ससान्येव गुणात्मकमेवेत्यवधारणेन यथासि 
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रा॥म्यत्वात् अव्ययः --व्ययरदितः, निणस्वात्--सस्वादिगुणरहितव्वात् , न करोति, 

न लिप्यते --देहस्वमावैर्मै लिप्यते ॥ ३२ ॥ 

यद्यपि निभुणत्वान्न कसोत्तिःनित्यसयुक्ता देहस्वभावैः कथं न लिप्यत इत्याह -- 

यथा सवगतं सो्षम्यादाकाशं नोपङिप्यते । 
सबल्लावस्थितो देहे तथात्मा नाोपटप्यत ॥ २२ 

द्तुद्धवरसत््यनुसारण यथासा ज्ञानादिगुणनिष्रेधपरिदारयायादं -सच््रादिगुणरहितत्वादिति। प्स्व 
ग्य साध्यद्रयान्वयो द दितः ! केपदाङ्कापरतिषे भयोस्सम्भावितविषययो रेव युक्तत्वात्, "तत्सप्तधातु चि- 
मठ द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरम्" इत्या ज्नातस्य शरीरस्य पटादिषु पड्कादेरिव ससर्मण टेपकत्व- 

स्वभावात् “यरीरस्थोऽपिः इत्यनेन सूचितमाह--द्हस्वमविरिति ॥ ३६ ॥ 
“न करोति "इत्युक्तमकव्रुत्व तु प्रबलो त्तरज्रच विशोधितस्वरूपम्, ` खारीरस्थ। ऽप न [खप्यते इत्य 

सिन् साध्यास द्मागतक्राश्षा दिन्याययङ्का अनन्तरुश्छोकेन परिदहियत इत्याह --यद्यपीति । ˆ ससगंजा 
दोषगुणा भवान्ति › “डुष्केणाद्र दह्यते सिनभावात्' इति हि प्रासेद्धमिति भा °य प्राप्यातिपवि- 

त्राणि वस््राण्याभरणानि च | अद्युचित्व क्षणाद्चान्ति क्रिमन्यदय्युचिस्ततः' इति न्यायादहैन क्षणमा- 
लयोगेऽपि वख््रादय उपहन्यन्ते ; करं पुनरनाद्िसयुक्त इत्यमिप्रायेणाह -नित्यस्युक्तदति । संस - 
मस्य संसर्गिणि स्षसर्म्यन्तरस्वभवापाद्कत्वमनियतमिति व्यभिचायोपपादनाथो “ यथा सर्वगतम् *इत्य- 

प-या॥ ? विगुणा भवन्ति ॥ अयं छोकरः श्रीरहस्यलय- 

२- “अहं मुनीनां कवचनं शछणोमि गवादानानां , स्ररिऽपि प्रथसाधिकरि उदाहतः ॥ 

स वचरः श्रगोति। प्रत्यक्षमेतद्धवतापि इष्ट ससर्गजा ¦ ३५ ४ ॥ 

भ, (६ र॥कः पुनः देहेषु करोति छिप्यते च १ याहे तावत् अन्यः परमात्मनो देदी करोति 
चिण्यते च तनः इद्म् भलुपपन्नम् उक्तं श्चचज्ञेभ्वरेकत्व श्ेघज्ञं चापि मां विद्धिःइत्या- 
दिना । अथ नास्ति ईश्वरात् अन्यो देहो; कः कराति छिप्यते च ? इति वाच्य; परो 
चा नात्ति इति । सेधा दुधिज्ञेयं दुवौच्यं च इति भगवत्पमो्तम् ओपनिषद् दर्यनं परि- 
त्यक्तं वैशेषिकैः श्तांख्यादहैतवोद्धेख ॥ 

नत्र अयं परिहासो भगवता स्वेनैव उक्तः खमाचस्तु प्रवर्तते ` इति । अविद्या- 
मात्रस्वभःवो हि करोति लिप्यते च इति यवहारो भवति, नतु परमार्थत एव तस्मिन 
परमात्मनि तत् अस्ति । अत पव, एतासेमन् परमाथसांख्यदर्सने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां 
परमहंसपारेनाजकानां तिर .कताविद्याव्यवहाराणां कमौधिकासे नास्ति इति तज्रतज् 
दशितं भगवता ॥ ३१९ ॥ 

आन करसातव्ल्यादरथ उक्तः पुरस्तात्। न को किकक्रियादिस्तस्य । अतोन पज्ञमित्यादिव- 
तति | ३२॥ 

जीतयाजना बान करेति नगुणत्वादिति इश्वरस्य करियागुणाभावः प्रतीयत इत्यत आह-- नकरोती- 
ति । पुस्स्तङ्ुक्तमव स्मार्यत नंति | इत्यादि वदक्रियत्वादिकं व्याख्येयमिति रषः । यद्यप्यव्यय- 
त्वमप्यत्र साध्यः तथापि तद्काकतो ज्ञातु खक्वत इति केपाभावमालं यथासर्वगतमि्युपपयते ॥ 
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सायथा आकार सवेगतमपि सर्वैवेस्तुभिस्सखयुक्तमपि स्रोकषम्यात्सर्ववस्तुस्वभापविनै 
खन्यत, तथा मात्मा आतेसं्म्यात्सवे् - देवमनुष्यादौ देदे ऽवथितोऽपि तत्तटेदस्व - 
भावेन हटिप्यते ॥ ३२॥ 

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स लोकमिमं रविः । 

घेत केली तथा स्त्ख वकाञ्चयति भारत ॥ २३ 
यथक आदेत्यः स्वया प्रभया छत्छ्वमिम खाक प्रकाहायनि, तथा क्षचमपि स्ेजी 

ˆममद् क्षेजमादशम् दति इत्स्र.-बदहिरन्तश्चापादतलमकस्लक सखकीयेन ज्ञानन धकादाय 
त; अतः घरकाद्याह्ांकत्प्रकादाकादित्यवद्धेदितृत्वेन कयभूतादस्मात् श्चेत्रादंत्यन्तचि- 
खश्चणोऽयमुक्तलश्चण आत्मेत्यथः ॥ ३३ ॥ 

ता।चवाद इत ज्ञापनायाभयच्र अपिच्न्दोपादानम्। सरवंयतत्वानुवादः शय रीरखो ऽपि इति दाङ्कात्या- 
पकं इति च मावः । सर्चचस्तुभस्सयुक्तमपाति--सवगतराब्देन परस्परविरुद्धानन्तस्वभावलेप- 
प्रसङ्गा ऽभप्रत इति मावः]यथा आकाशो मूतान्तरेभ्यस्सृक्ष्मः,तथा आक्रारादपि सूक््मतयोऽयसिति ज्ञा- 
पनार्थसुक्तम् - अनिसोक्षम्यादिति । तयेत्यनेन हेवुरप्यतिदिश्यत इति मावः। केचित्पदार्था; कैथि- 
त्स॑सर्गे तत्स्वभावचेपरहिता अपरि ततोऽन्ये कैश्चित्संसमे तत्स भावटेपवन्तो दश्यन्ते , यथा कार्पासा- 
दावञ्जनादिवासनयापि न इयामतादियोगः, खाक्ारसवासनया स्वरुणत। दृष्टा ; तथेहापि सभवतीति 
शङ्काव्युदासाय हृ्ान्तदाष्न्तिकयोस्सर्वसाब्द; ।॥ ३२ ॥ 

अथाध्यायारम्भे “एतयो वेत्ति त प्राहुः क्षेचज्ञम् ` इति वेयस्ववेदित्त्वाम्यां म्रतिपादित सवा. 
ताल्मकत्वासंघरातात्मकत्वप्रयुक्त नानात्वंकत्वाभ्यां सिद्ध च मेद् दष्टान्तपूवं स्थिरीकसोति, --* यथा प्रका- 
रायति'इति श्छोकेन । स्वरूप्रघमभूतयोज्ञानयो रेकजातीययोरपि वेघर्म्ययदर्छनार्थं प्रमो दादरणम्। “कत्ल 

स्रम्" इत्यनेन कृत्लश्ब्देन सर्वेषा रीरा णां संग्रहः प्रती यते। व्याचख्युश्च परे --“रविदृ्टान्तो ऽ रवि 

वत्सर्वक्षे्ेष्वेक आत्मा अलेपकश्चति ज्ञापनार्थम्!इति, तचायुक्त, प्रतिक्षे्मात्मानां भिन्रत्वादेकैकस्य 

सर्वक्षेलप्रकारानाभावाजातिपरत्वे त्वादित्यदृश्ठान्तासङ्धतिरित्यभिप्रायेणाह-बहिरन्तश्ापादतदमरतत- 

कमिति । बदिस्त्वगादिः, अन्तमासादिः । एकैकस्य दारीरस्य अवयवमेदप्रयुक्तनानात्वेन आस्मव्य- 

तिरकप्रदशनाथमवयवेष्रु कस्याचेद्वेदिवरत्वखङ्काव्युदासाथच कृत्स्लराब्द इति मावः ¦ अनेकावयवसमु- 
दायात्मकाच्छरीरातदखिलज्ञावत्वेन प्रतिसधीयमान एक अत्मा मिनन इल्युपकम्भवलकसिद्ध मित्युक्तं 

मवति । न प्रकादाकत्वसाच्रप्रतिपादनपरोऽत्र दन्तः : अपितु तदधीनवैकक्षण्यपर इत्याह- प्रका- 

दयादिति । कमकरतरंभावादिना मेदो ऽ स्फुट इति भावः ॥३३२॥ 

राकिमिव न करति न िप्यत इत्ति १ अज्र दष्टान्तमाह--यथा सर्वगत सर्यैव्यापि 
खोक्षम्यात् सष्ष्मभावात् आकां ख न उपदिष्यते न सम्बध्यते, स॒र्वै अवस्थितः देहे 
तथा आत्मा न उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 

कच--यथा प्रकादायति अवभासयति एकः ऊर्स्नं खोकम् इम रविः सविता उगदि- 
त्यः, तद्वत् अव्यक्तादि श्थाचरान्तं महाभूतादि ध्रुत्यन्तं क्चेच्रम् एकः सन् प्रकाशयति 
तथा-कः १ द्यी परमात्मा इव्यथः, मारत । रविद्ष्रान्तः अज आत्मनः उमया 

थोऽपि भवति--रविवत् सवक्षेत्रेषु एकं एव आत्मा, अरेपकश् इति ॥ ३३ ॥ 
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षेलक्षेवज्ञयोरेवन्नरं ज्ञानचश्चषा । 
भूतमरकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम् ॥ ३४ 

ॐ तत्सदिति. 

ति श्रीमद्धगवद्रीतासूधनिषत्सु पर्रह्यविद्यायां योगयाच्रे श्रीकृष्ण [जनसवादे 

्षेत्रक्नेवज्ञविमागयोगो नाम अयोदसोऽध्यायः ॥ ९३॥' 
श्रीक्कप्णाय परबज्लणे नमः. 

रा॥्टचम्-उक्तन प्रकारण प्षजक्चचज्ञयारन्तर चिद्धपं विवेकविषयज्ञानाख्यन चश्चुषाय 
भूतप्रकनिमोश्चं च, ते परं यान्ति निरुक्तबन्घ्रम्रात्मानं प्राप्डुत्रन्ति; मौक्ष्यनञने- 

ताौअयथतद्ध्यायप्रघानाथूतहेयोपादेवतदुपायविज्ञानस्य फटमुच्यते--- क्ष अक्षजज्ञयारिते । एव- 
राज्दानूदिनमाह --उक्तन भ्रकारणति। अज्ञत्ववेदितरत्वधायत्वरधारकत्वशेषत्वशे धित्वा दि प्रकरिणेत्यथः। 
¢ अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेद्तादध्यं”? इत्यनेकाथस्यान्तरशाम्दस्मा्र विवक्षितमाह---वि- 
छ ष्रनिति ! ̀  ज्ञानचक्षुषा ' इन्यत दिः्यज्ञानादिप्रमङ्गव्युदासाथं विवेक विषयत्वाक्तिः । प्रक्रान्तोपदेश 
रूञ्धज्ञानमिह विवक्षितमिति मावः । ज्ञानस्य चक्षुष्ुरूपणमपरोश्नन्नानान्तरहेवुत्वात्। विविच्यते ऽनेनेति 
विवेकः अन ध्यावर्तकाकारः | मूनमय्याः प्रकृतेमश्षः भूतप्रकृतिमोक्षः, मूतानां जीवानां प्रकृतेर्मोक्ष 
इतिवा ।यज् “भूतानां प्रकरतिरविद्यारक्षणा अव्यक्ताख्या, तस्याः प्रकृतेमोश्चरणममात्रगमनम्*इति शक _- 
रेणोक्तम्, तत् ` नोरना्न्तवती 'इत्यादिश्चुतिविरोधादवधीरणीयम् । जीवात्मनज्ञानफरूविषयत्वात्पर- 
छन्दोऽ परिदुद्ध जीवविषयः । तस्य च परष्वं संसारित्वलक्षणस्वकीयपूर्वावस्यपिक्षतरेत्यभिप्रायेणाह -- 
निम क्तबन्यमिति | अध्यायारम्मे कषक्रक्षेत्ज्ञो पूर्वमुपपादितौ : परंपरया परिञ्चद्धात्मप्राप््युपायतया 
अमानित्वादिगुणवर्गश्च ; अत्रोऽत्र निगमनेऽपि क्षेचक्षेलज्ञाभ्यां सह सवुचचीयमानो मूतप्रक्काक्िमोक्षस्स 
प्व गुणवगा भवितुमह तीत्यमिप्रायेणाह  -माक्ष्यत ऽनेनेति । ढुताभ्यासे सन्नन्ते वा, मोक्षशब्द प्रक्र 

्र-पा॥ ‡ एतदध्यायारम्भे ‹ मकृतिं पुरुष चैव सरे प्राप्ते खयमेव परिशोघयितु भगवानुवाच 
शत्र प्षत्रज्ञमव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान केव इत्यवतारितत्वात्.शकरभगवत्पादेरानन्दतीर्भमग- 
च केरा ` इत्यव छेकः केषुचित्कोगाघु इश्यते। वत्पादेश्च अस्पषत्वादुपेश्चितः ॥ 
क श्चित्पस्यते चा तथापि मगवद्धाष्यक्रारेरव्यः १. नामचिङ्गानुश्ालन, २-काण्डे. नानायवग 
ख्यातत्वात्+ ताल्यगचान्द्रकायाम् ‹ अघ्रषटो.ऽप्यत्र- रान्तेघु ९८७ ॥ २. मन्विकोपनिषटि ॥ 

यासरसस्ताल्यायाथापसहायाथः अय छोकः --श्चेचश्चचज्ञयोः य यात्याख्यातयाः एच 
यथाद्रारतश्ररण अन्तरम् इतरतस्वरखुश्चण्यविदेष लाननचन्ुषा रासराचायखप्रसादाषद- 
शज(नतम् आन्मप्र्यायक्र ज्ञान चह्ुः; तन ज्ञनचद्ुषा भूतपङ्कतिमाश्चि च भ्डूताना पर्त 
{तिः आजनदययाख्श्णा अन्यक्ताख्या, तस्याः श्रूतप्रकतः म्षणम् अभावमगमनयखयय वि 

सकय तज ्रन्नार १० 

आीभरूतस्यः परकतेश्य माक्षसाशल्नम् 

ज। भ्ूतग्रक्ृत्साश्नम् इत्यस्य भूताना प्कुतरावश्रा,+तस्याः समान्ञिमवच्रसानकक्नषणम् इत व्याख्यानम- 

सत््+शूतशन्दनयध्यात् ; अवि्याध्व॑सस्यानुक्तवेनेवसिति परामदशांयो गाचेति मविनाह- सखकदेभ्यईदति) 
अनन मृतपरकतात दन्दः । ततः `पञ्चमी!इति यागावमागात्पञ्चमातत्परूष इत्युक्त भवात । शूतन्यः 

यिन्यादिम्यः । ननु मोक्षो न प्रागुक्त इत्यत उक्त--मोश्चसाधनमिति। करणे वनभिव्यर्थः। मोक्ष 

~ - 



शो. ३४. ज्योदश्ोऽध्यायः. ५७५३ 
रा।नेति मोक्चः,अमानित्वादिकमुक्तं मोश्चखाध्नमित्यभः -क्षेजक्षेचकश्चयोर्विंवेकविषयेणोक्त- न ज्ञानेन तयो्विषेकं विदित्वा ूताकारपारणतप्रक्तिमोक्षोपायममानित्वादिकं चावग - म्य य आचरन्ति, ते निमुक्तबन्धाः खेन रूपणावचसखितमनवच््छिन्नज्लानङश्चणम्मानं 
प्राप्चुवन्तीत्यथः ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामानुजविरव्िते श्रीमद्री ताभाष्ये त्रयोदशो ऽध्यायः | १३ ॥ 
श्रीमते रामानुजाय नमः. 

तातिके मोक्षयतीति णिजन्ते वा ‹ भोक्च मोक्षणे ? इति धात्वन्तरे बा-- मोक्ष्यत इति यक्प्रयोगः। 
तल चायं माह्षशब्दः ` अकतरि च कारके सज्ञायाम् ?इति करणार्थघजन्तः । उक्तेषु स्ातव्येषु सिद्ध 
तन्या शचद्ण्वन्वाक्यायज्ञानमात्रस्य साक्षान्मोक्षदे वत्वाभावादनुष्ठानश्चेषतां च ज्ञापयन् भमूतपक्ति- 
माक्षयन्द्नानशानडृत्तेस्तूचन, ^ पर यात्ति ' इत्यनेन चेप्र्निर्विवक्षितत्वं दर्चयन् पिण्डित महावा- 
क्याथमाह--श्चच्रक्चजज्ञयोरिते ॥ ३४॥ 

इति कवितार्किकरसिंहस्य सव॑तन्बस्वतन्तस्य शरीमदेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचाश्स्य कृतिषु 
मगवद्रामानुजविरचितश्रीमद्धीतामाष्यरीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां 

जयोद यो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
श्रीमते निगमान्तमहादेदिकाय नमः. 

-- ----~~~ ~~~ 

प्र-पा॥ ९. चुरादिः. ' मोक्च असने!डति तत्रत्यः पाठः ॥ २. अष्टा. ३-३-७९ ॥ 

रा॥वेजानन्तभ्यान्त गच्छन्त ते परं परमात्मत्वं बहमन पुनःदेदम् आददते इ्त्य्थः॥ 
व इति श्रीपरमहसपरित्ाजकाचायै गोविन्द भ गवत्पूज्यपा दिष्य आरीमच्छङ्करभगवत्पाद कृतौ 

श्रीमद्रीताभाष्ये जयोदरो ऽध्यायः ॥ 

आ।|अमानित्वादिकम् ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमदानन्दती्थमगवत्पादाचार्थविरचिते श्रीमद्रीताभाष्ये लयोदयो ध्यायः | १३ ॥ 

जासाधनमपि नोक्तमित्यत आह-अमाजित्वादिकमिति। ज्ानसाघनमपि परंपरया मोक्षसाधनमिति 
भावः ॥ मोश्चशब्दस्य निव्यसापेक्षत्वान्नासम्थत्वम् । यद्वा भूतेम्यः प्रकृतेति समासद्रयसूचनार्थं 

प्रथमेव वाक्यम् । ततो मोक्षपदव्याख्याने--परथगेवेति | ३४ ॥ 
इति श्रीमदानन्द तीर्थमगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभास्यस्य रीकायां 
जयती्थमुनिविरचितायां प्रमरेयदीपिकायां चरयोदसोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 

८८२१ 



श्रीः 

श्रीमते रामानुजाय नमः. 

श्रीमन्यायुनसुनिपणीतः 

श्रीमद्तीताथसंग्रहः. 
==> | + ~+ 

देहस्वरूपमारमा्षिहेतुरात्मविशो घनम् । 
बन्धहेतुरविवेकंश्च त्रयोदश उदीर्यते ॥ १७ ॥ 

श्रीमन्यामुनमुनये नमः. 

श्रीमन्निगमान्तमहादेरिकविरचिता गीताथरसग्रहरकषा, 

अत्र भाष्यं ! तेत्र तावत् योद ओ देहात्मनेस्सखरूपे, देहयाथात्म्यसोधन, देहवियुक्तात्मप्रप्टयु- 
पायः, विविक्तात्मखरूपरोधन. तथाविधस्यात्मनश्ाचित्सबन्धहेुः, ततो विवेकानुसं धानप्रकारश्चोच्यतेः 
इति । अचर देहसरूपमित्यनेनेवामिपरेत देहात्मनोश्खरूपमिति । देहयाथास्म्यरोधनमिति च वि्न- 
तम् । आत्मापिहेतुः अमानित्वम् इत्यादिमिरुक्तः। आत्मविरोधनं^ जञेयं यत्ततपवक्षयामिः इ्यु- 
पक्रम्य कृतम् । बन्धहे तुस्त ‹ करणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ' इत्युक्तः । ‹ ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति ` इत्यादिना विवेकावुसंधानप्रकारो यथाधिकारं दर्दितः ॥ १७ ॥ 

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः. 

~` --- ~ ---------------- -- = ~~ 3 

प्र-पा॥ २. गी. मा. १३२.अ. १. शने सव | ४. गी. १३-२१ ॥ 
२. गी. १-३२-७ ॥ ५. गौ. २३-२४ ॥ 
३. गी. १३-१२ ॥ 



चतुर्दशोऽध्यायः 
ॐ ~® 

रा॥जयोदन्ये धक्रनिपुरूषयोरन्योन्यसंखणयोः स्वरूपयाथात्म्यं विज्ञायामानित्वादिभि- 
भगतदक्तयचग्रहानवन्धान्मुच्यत इत्युक्तम् । तत्र बन्धहेतुः पूवेपू्रसस्वादिगुणमय- 
सछन्वाद् सङ्क इने चामिहन "कारणं गुणसङ्गो ऽस्य सदसखदयोनिजन्मस' इति । अथेदा- 
ना गुणानां बन्त्रहेतुनाप्रक्ारो शुणनिवनेनधकारश्योच्यते-- 

श्रीभगवाघ्ुवाच- 
परं भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानुत्तमम् । 

= ि किषभे क क क (~ 

यञ्ज्ञात्वा अुनसम्स्वं षरा सदामेता गताः ॥ ९ 

पर -पु्वाक्तादन्यत् परङतिपुरुषान्तगंतमेच सत्वादिशुणविषयं ज्ञानं भूयः प्रवश्चया- 

ता॥पूर्वाध्यायप्रकृतविचो घनरूपतयास्य तत्संगतिं प्रदर्खयन् श्ुणवन्धविधा तेषां कतृत्वं तन्निवर्वनम्। 
गतितयस्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते › इति सग्रह छोकं व्यच्छे--जयोदश्इति । " ईद शरीरं कौ- 
न्तेय क्ेजसित्यभि धीयते इत्यारम्य ^ ईति क्षे तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः । मद्धक्त एतद्विज्ञाय 
मद्भावायोपपद्यते › इयन्तार्थमभिपेत्य - ग्रकृति पुखुषयोरित्यादि बन्धान्मुच्यत इत्युक्तमिप्यन्तम- 
मिहितम् । गुणानां बन्धहेतु ताधरकार इत्यनेन ‹ गुणवन्धविधा'इवयेतध्याख्यातम् । गुणनिचतंन-, 
पकाश्भ्चेत्यनेन ˆ तन्निवतनम् ?इय्येतद्याख्यातम् । संग्रहोक्तगुणक्रत्वगतित्रयस्मूखत्वयो मौष्ये ऽनु 
क्तिर्याथाचुवादत्वप्रासङ्खिकत्वाभ्यासिति द्रष्टव्यम् । परखब्दस्योल्ृष्टपरत्वे उत्तमशब्देन पौनरुक्त्य 
स्यादिव्यन्यथा व्याच्छे ---पू्वौक्तादन्यददिति । एवं सत्युक्तस्येव पुनव॑चनपर “भूयः पवक्ष्यामिःईय्ये- 
 तद्विरष्येतेत्याशङ्कावारणाव तद्मिपरेतमाह--प्रकतिपुरुषान्तर्ग तमेवेति । संग्रहेण पूर्वाच्यायोक्तं 
गुणानां बन्धहेवुत्वमेव विस्तरेणात भूयः प्रवक्ष्यामीत्यथं इति न विरोध इति भावः । ‹ ज्ञानानामृत्तम 

ज्ञान मूयः प्रवक्ष्यामि ` इल्यन्वयसं भवे. ऽपि तञ्ज्ञानस्यावदयज्ञातव्यत्वसिद्धये ज्ञानानामुत्तमत्वस्य वाक्य- 

प-पा॥ १. गी. स १८॥ २३-१८ ॥ 
२. गी. १२३-२ ॥ 

रासवेम् उत्पद्यमानं श्षेचक्षेचज्ञसंयागात् उत्पश्चते इति उक्तम्। तत् कथमितिः तत्प- 
ददोनाथं ‹ परं भूयः › इव्यादिः अध्यायः आरभ्यते । अथवा---'ईश्वरपरतन्नयोः श्चेज- 
श्चेबक्ञयोः जगत्कारण्त्वं, न तु सांख्यानामिव खतन्योः” इत्येवमर्थ प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु 
च सङ्कः संसारकारणम् इति उक्तम् । कस्मिन् गणे कथं सङ्गः ? के वा गुणाः ! कर्थं 

बथ्चन्ति १ गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं स्यात्! मुक्तस्य च लक्षणं चक्तन्यम्, इव्येवमर्थ च भग- 
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राभि; तच्च ज्ञानं सर्वेषां धङ्तिपुरुषवि ष्रयज्ञानानामुत्तमम् ; यञ्ज्ञान ज्ञात्वा सच सुनयः 

स्तन्मननदाीकाः इतः- संसारमण्डखात्परां सिद्धि गताः-पारेश्युद्धात्मसखरूपग्रापसरूपा 

खिद्धिमवा्ाः ॥ १॥ 
पुनरपि तज्ज्ञानं फलेन विशिनशि-- 

इद ज्ञानसुपाज्रय मम साधम्येपागताः । 

सऽपि नोपजायन्ते भरख्ये न व्यर्थानितच ॥। २ 

इदं - वक््यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सराधम्यंमागताः-मत्सास्य ब्रा्ताः; सर्ग ऽपि 

तामेदेन विधेयतयान्वयमाह-- तच्च ज्ञानमिति श्ञानानाम् इति सरामान्यानदसन सवज्ञानापक्तयतत्त 

मत्वलामे ऽपि मगवद्धिषयज्ञानपिक्षयोत्तमत्वासंभवात्तद्वयवन्डरेदाय--सर्वैषां प्रकृतिपुरुषवि षयज्ञा- 

नानानित्युक्तम् 1 एतञ्ज्ञानविषयज्ञानमाज्रस्य परसिद्धिदेठ॒त्वासंभवात्तदभ्यासरूपानुश्टानालभक्- 

सर्व मुनयस्तन्मननशीखादव्युक्तम् इत्यस्य प्रकृतन्ञानहेठुतापस्वे, तदभावेऽपि भूत- 

मन्यसमुच्ारिन्यायेन तद्धेतताखा भाद्धगकद्धक्येकलमभ्यभगवस्प्रािरूपसिद्धेरेतत्साध्यत्वासेभवेन परत्वग्र- 

तिसवन्धिविसोषस्य अपेक्षितत्वाच तत्परत्वमाह --इतस्ससारमण्डखात्परामिति इय परा सिद्धि 

कीदशीत्यतः; तस्खरूपमाह- परा परिद्ुद्धाल्मसखरूपप्रा्तिरूपामति ॥ २ ॥ 

अपोनरुक््य सूचयन् उत्तर श्छोकमवतारयति--पुनरपि तज्ज्ञानमेति। इश्प्रास्तः पूवज्ाक्ता+अ 

निष्टनित्तिरत्रोच्यत इति न पोनरक्तयसिति भावः।इद शब्दस्याक्तपरत्वे प्रकृतासंगत्या अन्यथा व्याचष्ट 

चक्ष्यमाणमिति !। ° आगताः ` इत्यस्यागमनक््रैपरत्वे प्रकृतानन्वयास्प्ाप्त्यर्थत्वमाह--प्राप्ताइ'ति । 

८ व्यथन्ति * इत्यस्य दुः खा्थकत्वेऽपि जनिसमभिन्याहारात्वदारलश्चकत्वमुचितमि्त्यमिप्रयिणाह-- 
[त 

डा]]वान् उवाच -पर--ज्ञानम्'इति व्यवहितेन सम्बन्धः-- भूयः पुनः. पूर्वेषु अध्यायेषु 

असकृत् उक्तमपि, पवक्ष्यामि । तश्च परं, परवस्तुचिषयत्वात् । करि तत् १ ज्ञानं 

सर्वेषां ज्ञानानाम् उत्तमम्, उत्तमफकत्वात्। ज्ञानानाम् इति न अमानित्वादीनाम्; क्र 

तर्हि १--यद्वादिश्ञेयवस्तु विषयाणाम् इति। तानि न मोक्षाय, इद् तु मोश्चाय इति परो- 

तमराब्दाभ्यां स्तौति श्रोतृवुद्धिख्च्युत्पादनार्थम् । यत् ज्ञात्वा यत् ज्ञान ज्ञात्वा प्राप्य 

मुनयः संन्यासिनः मननशीलाः स्वै परां सिद्धि मोक्षाख्याम् इतः अस्मात् देहबन्धनात् 

गताः पराप्ताः ॥ १९ ॥ 

तस्याञ्च सिद्धेः पेकान्तिकंत्वम् उच्यते --इदं ज्ञानं यथोक्तम् उपाश्चित्य श्ञानसाधनम् 
अचुष्ठाच इव्येतत्-- मम परमेश्वरस्य साधम्यं मत्लरूपताम् आगताः पास्ता: इस्यथेगन तु 

आ।।साधनङ्ृञ्ज्ञानदाच्रे नमः ॐ साधनं प्रा घान्यनोत्तेरेरध्ययिर्धक्ति ॥ २॥ 

जाउत्तरेषां पञ्चानामध्यायानां प्रतिपाद्यमाह-- साधनमिति । ^ योगे त्विमां श्णु *इति प्रति. 

जायाषष्ठपरिसमासेः कामवजनादीतिकतम्यतासहिते कर्मं ध्यानलश्नणे ज्ञानसाधनमुक्तम् । तत्रेतिक- 

्वव्यतांशमुत्तरैरध्यायेः ग्रपञ्चयतीययर्थः 1 “ मम योनिर्महद्नह्य : ‹ न तद्धासयते सूर्यः ` इत्यादिनेश्वरमा- 

हात्म्यस्यापि वचनात्कथमतदित्यत उक्त--प्राधान्येनेति । प्राचुयंपेश्षया स्राहकरेतदिव्यर्थः । अवा- 

न्तरप्रतिपाद्यभेदादध्यायभेदः । तश्र * यावत्सजायते किंचित् * इत्युक्तविवरणपूर्वकं ° कारणं गुणस- 

खो ऽस्य इत्युक्तं गुणसवन्ध प्रपञ्च्य तदत्ययसाधनमनेनाध्यायेनोच्यते ॥ १ ॥ 
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रानोपजायन्ते --न खृजिकमैतां भजन्ते. पर्ये न व्यथन्ति च-- न च संहतिकमैताम्॥ 
अथ पाकतानां गुणानां बन्धहतुताभकारं च्कतुं सर्वस्य भूतजातस्य परक्तिपुख्ष - 

सखसगेजत्वं "यावत्सञ्जायते किंञित्' इत्यनेनोक्तं भगवता खेनैव ऊतमित्याह-- 

<~मम यानमहद्रद्य तास्मन् गभ दधाम्यहम् । 

संमवस्सयेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ 
कृत्सस्य जगतो योनिभूतं मम महद्गह्य यत् , तस्मिन् गम दधाम्यहं "भूमिरापो ऽ 

तान च संहतिकमेतां भजन्त इति| २॥ 
गुणसंबन्धहेत॒ताप्रकारतन्निवतेनपकारपतिपादकत्वाभावात् ' मम॒ योनिर्महद्रह्य ` इति श्रेकः 

ग्रक्रतासंगत इति राङ्कापरिहारयाय तच्छखोकमवतारयति--अथ प्राकृतानामिति। वक्ष्यमाणगुणवन्धहे 

तुत्वमपि स्वक्रृतामिति ्योतनाय सवभूतजातस्य प्रकृति पुरुषसेसगजकत्वै स्वक्रतमिव्यनेनोच्यत इति भावः। 

“कृत्खस्य जगतो यानिभूतमिति मम योनिमूतमिव्यन्वये ‹ अद कच्छस्य जगतः प्रभवः प्रल- 

यस्तथा । मत्तः परतर नान्यक्किचिदस्ति धनैजय ` इत्यादि भिर्धिरोधः; खयोनिभूते तस्मिन् गाधा 

नामिधान चानपपन्नम्; ' तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद; पिता " इत्युत्तरश्रोकवेरस्यंच । अतः 

° तस्मिन् गभ दधाम्यहम्, इत्यस्याज्ञस्याच जगतितृत्वेनावस्थितस्य खस्य जगद्ग मौ धानश्चमसाक्षाद्धि- 

कारिद्रव्यमिह योनिशब्देन विवक्षितमिति भावः। "मम योनिः शइव्येतत् "मूमिरापः' इत्यादिप्रतिपा- 
दितार्थविषयत्वाद नुवादरूपमिति ज्ञापनाय तच्छब्दप्रतिसंबन्धित्या यच्छब्दनिर्देशः 1 ननु जगद्ो- 
निभूत महदद्य परमात्मेव; "वसुदेवः परा प्रकृतिः" “द्धूतयोनि' ८कर्तारमीखं पुरषब्रह्मयोनिम्इत्या- 

दिषु श्रूयते; स कथं “ मम इति व्यतिरेकेण निर्दिस्यते; ब्रह्मशब्दस्य च न प्रकृतिवाचकत्वं, ‹ मह - 

रद्य › इति विशेषणे च तस्प्तिक्रूखमेव ; अतः परमात्मसखरूपमेव श्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा इत्यादिष्वि- 

प-पा॥ १. गी. ७-६९॥ | --खसूद्षममिति । उक्तनिश्ेषणविदिष्ट यत्, तव्- 
धतो । अनग्ययम् “अथ परा यया तदक्षरम्" इत्यवक्षरखब्द - 

३ मु.उप-१-१-६."यत्तददरेश्यमयाद्यम गेत्रमवण - | निरदिषटमिर्थः । धीराः - प्रज्ञाशाछिनः) यत्- 

मचक्ुदश्रोज्र तदपाणिपादम् । नित्य विभुं सेगत। सर्वमूतोपादानतया पडयन्तीत्यथेः । “यो निङञम्दस्यो - 

सुसूक्ष्मन्तदव्यय् यद्धतयोिं परि पदयन्ति धीराः ॥--- ¦ पादानवतच्नतव "यथोणनाभस्सृजत ग॒ह्नतेत्र इति 

अद्वेदयम्---अद्रहयम्. ज्ञानेन्द्रियादिषयम् । अया- | वाक्यरोषाद यम्यते इति प्रकृत्यधिकरणे { १-४- ) 

द्य - पाण्यादिकार्यहानोपादानाचविषयः । अगो - | भावितम् ॥ 
त्र-कुरुरदितम् । अवर्णम् - अपतव्रह्मक्षत्रास्किम् । | मुण्ड. उप. ३-१-२३. शवद्यपक््यः प्यते 
अचक्रो - कनिन्दियरदितम् । तव् - म्र | सुवमवर्णङ्कताँरमीशम्पुरुषम्ब्रह्मयो निम् । तदा विद्रा- 

सिद्धम् । पाणिपादे - कमेन्द्ियरदितम् । निल्य- | स्पुण्यपापे विधय निरञ्जनः परम साम्यसुपेति॥ 

कालापरिच्छिन्नम् । विभु-देशापरिच्छिन्नम् । सवै- | (१८६. पट, ३. प.) व्याख्यातम् ॥ 

गत - सर्दललान्तः प्रविदयावस्थितम् ¦! तत्रहेतुभाह। ५. ते आन॥ 

कि [ »4 क 

र 
नम 

दा।समानधर्मता साधम्य. स्षेज्ञेश्वरयोः भेदानभ्युपगमात् गीताशासखे। फलवादश्च अ- 

यं स्तल्य्थः उच्यते। सर्गेऽपि खष्टिकाटेऽपि न उपजायन्ते न उत्पयन्ते।प्रखये ब्रह्मणोऽपि 

विनाशकाखे न व्यथन्ति च व्यथां न आपद्यन्ते, न चलन्ति इत्यथः ॥ 
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रान वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतायस्म (भना प्रकृ तिरष्टत्रा॥ अपस्यम् 

इति निर्दिष्ा अचेतनय्रक्ृनिमददहङ्कारादिवि काराणां कारणतया महट्ल इत्युच्यत 

श्चुताचपि क्चित्प्रकृतिरपि ‹ व्रह्म इति नहदद्यत- यस्सवेज्ञस्सवेवेयस्य ज्ञानमय 

तपः । तस्मादेतद्भह्य नाम रूपमन्नंच जायते इति * इतस्त्वन्यां प्ररत चाद न पराम्। 

ता।शद्याय दि ठतीयषर्कम्रन्र्तिः : ततश्च भूमिरापः ' इत्यादौ सखराषतवा नाद्या भङृतिरेवात्रापि 

सनन्धिविभक्तिवसात्प्रकृतिरदाब्दपयाययोनिशब्दादमिश्च तदम ब्दासिदहितचेतनप्रक्षव्या धान्षत्र्वन 

मगायतनत्वप्रतीतेश्च प्रत्यभिज्ञायते  ' तद्यो नीनि `इति योनिशब्दो ऽपि पूवं तत्र पर्ुक्तः । तस्याश्च 

तां भूतानां तत्कारणस्यादंकारस्य तत्कारणस्य महत्तसस्य च कारणतया तत्तत्कायविश्चवा मस्व 

विशेषित्रह्मत्वमप्युपपन्नम् 1 ब्रह्मचव्दश्च कारणच्वन्रहच्वादिसादश्याद ब्रह्मण्यपि प्रयक्ि खञ्य्रत 

तथाच भ्रौतप्रयोगोडप्यस्ति | प्रक्रवेर्जगव्यो निखवचनं तु न परमात्मनो जगदुपादानत्वावरुद्धम् : जि 

त्वनुगुणमेव, प्रकृतिविरिष्टवेषरेणेव निर्विकार तस्य जगद्योनेत्वात् । अता ।ह पूम् एतब्योनीनि 

भूतानि सर्वाणीत्युपधारय” इत्युक्त्वा तद नन्तरम् (अहं कत्लस्य जगतः प्रसव ग्रलयस्तथा इत्युक्तम् - 

इति | प्रसिद्धगमास्मवात् गमरान्दाभरप्यत्वमन्र जवस कथमित्यत्राह --इतस्त्वन्यामतति। 

प्र-पा॥ १. गा ७-€॥ २. गी ७६९ ॥ 
क र 2 को शदाम-कय--- ्> -न = = 

रा[[श्चचश्चचज्ञसयाोगः इदटशः चतक्रारणम् इत्याह -- मम स्वरूपभूता मद्या माया जगु 

णात्मिका प्रकृतिः यानः सवेभ्रूताना कास्णम् । सवेका्येभ्यो महतत्वात् कारणत्वात् 

बहणत्वाच्वे स्वाचकाराणाः; महत् ब्रह्य इतति यानस्व 1विह्ाष्यत । तास्पन् महति ब्रह्माण 

योनी गभ हिरण्यगभजन्मनः वाज; स्वेभ्रूतजन्मक्रारण बाजः दशाम नाश्लषषाष्स 
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[1 

जमददय प्रकृतिः, सा च श्रीभ दुगेति चिन्ना । उमासरस्रस्याद्यास्तु तद्शायुता 
अन्यजीवाः । तथाच काषायणश्चुतिः--' श्रीभरूदुंगा महती तु माया सा खाकसूतिजजगतो 

अन्धिका च । उमां चागाद्या अन्यजीवास्तदंश्ास्तद्ात्मना सचवेदेषु गाताः इत । मम 

योनिः `इति गर्मांघानाथौ योनिः . न तु मात्ता, वाक्यराषात् । तथाह सामवेद् दाक 

ज॥अच्र मटटद्रद्चेति जडाविच्योच्यत इति प्रतीतिनिरासाथमाह---महदिति । प्रक्रतिमहाटक्ष्मोः ] 
ननु * सच रजस्तमः ' इति जडा प्रकरतिर्वक्षयते ; तत्तेनिधानादचापि सेव युक्तेति चेत्, न, तत्रापि 
चेतनप्रकृत्यभिधानात् । कथमस्याः सच्वादिभेदमिन्नत्वमित्यत आह--साचेति ¦ जडगप्रक्ृतेरसिमा 
निनी तत्कार्यसत्वादिगुणाभिमानिन्येतद्् पजयवतीत्यथेः । ननु भगवती मदिश्वरी ब्राह्मी कौमारी मा- 

हेन्द्र श्रीर्मदुर्गति सततघाभिन्ना आगमेषूच्यते । तत्कथ लिधा भिन्नोच्यत इत्यत आह--उमेति । 
आद्याश्चतचरो भगवत्या अन्याः } कुतः १ जीवाः । कथ तद्रपत्वोक्तिः १ तदशयुतास्तत्सनि धानोपेताः। 

कुत एतदित्यत आह--तथाशेति । मम योनिरियतत्परे व्याचक्चते--"मम खरूपभूता योनिः कारणं 

विश्वस्य, म्रतीत एवान्वये मम मातेव्यापत्तेः ` इति । तन्निरासाथमाह-- ममेति । मयेत्यर्थः । ममे- 

त्यनुवादेनान्वथा प्रतीतावन्वयवा धः स्यादिति सूचयति । प्रतीतान्वयाङ्गीकारे मातित्यपि प्रतीयेत; तन्न 
त 4 प 

कथ मार्यैति निश्चय इव्यत आह--न त्विति । इति प्रतीतिः प्रसज्यत इति घः । कुतो सेव्यत 

आह-- वाक्येति ! ` तस्मिन् गर्म दधाम्यहम् ` इति वाक्यसेषराद्धायांथंतानिश्चयात्, श्युतिवलाचे- 

त्याद-- तथाहीति । प्रकाशयन्ती प्रवर्तते । अनयैव श्ु्ाऽन्यदपि ङन्धमिति प्रसङ्गादाह--अत- 
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राजावभू तां'इति चेतनपुञ्जरूपा या परा प्रक्ृतिनिर्दिष्ठा, सेह सकरध्राणिबीजतया गभै- 
राब्दनाच्यत ; तास्मन्नचेतने योनिभूत महति ब्रह्मणि चननपुञ्चरूपं गर्म दधामि ; अचे 
तनपरक्ृत्या भोगक्ष्रभूत्या मोक्तृवगेपुञखमू्नां चतनप्रङूतिं संयोजयामील्यशः । ततस्त 
स्मात्म्कृतेद्धयसयोगान्मत्सकट्पक् तात्ख्वैभूतनानां ब्रह्मादित्तम्वपर्यन्तानां संभवो भवति।॥ 
तायोनिः' इपययनन प्रयामिज्ञापितस्वकोयप्रङ्कतिद्वयविषयप्राचीनवचनपरामन्चादनन्नरख्न्थसामञ्ञस्यच 
गर्भ॑रन्दोऽच्र परपरकृतिराष्दनिर्दिष्टचित्समष्टिपर इति भावः। “गमम् इत्येकवचन समुदायैकयपरमिति 
ख्यापनाय पुञज्ञयब्दः । अन्विताथमाह तस्मिन्निति । ननु पूर्वं ˆ ययेदं धार्यते जगत्? -इति चेतन- 
मरकृतेराधारत्वमचेतनस्य च धार्यत्मुक्तम् । इद त॒ ' तस्मिन् गर्म दधाम्यहम् › इति तद्विपरीतमुच्यत 
इत्यत्राह --अच तनेति । नात्र ताद धीन्यपर्षन्ताधाराधेवमावो पभिमतः: अपित्वमेदनिरदेरामालयोग्य- 
स्सयोगः तथा विधस्योगकरणस्य कर्मवद्यानां पुंसां कमीनुरूपमोगपदानं प्रयोजन मित्युक्तं भवति। अल 
तत इति नानन्तर्थपरः, मन्द प्रयोजनत्वात् : आनन्तर्येण हेतु भावस्य फलितत्वादपि तत्कण्ठोक्तेयुक्तत्वात् | 
अतः ^ क्षेवक्षेघरज्ञसंयोगात् › इति पूवीध्यायोक्त एव देत॒रिह सांख्यमतचङ्धानिरासाय सखाधीनेन 
विरोष्यतत इत्यसिप्रायेणाह--प्रकृतिद्यसंयोगान्मत्सकल्पक्कतादिवि । अतएव तस्य कार्यकरत्वे 

, चोपपन्नमिति भावः । अत्र “सर्वभूतानाम् 'इति न महदादितस्वपर, भूतशब्दस्य महद् दि ष्वरूढत्वात्; 
नापि महाभूतादि विवश्ाश्चेलज्ञानां बन्धहेतुप्रकारपर्वात् : तच्च क्षेच्ज्ञतत्वं मूतशब्द विवक्षि तस्ज्यत्वा- 

विशेषात् “ आत्रह्मस्तम्वपर्यन्ता जगदन्तन्यवस्िताः ! प्राणिनः कर्मजनितसंसारवदावर्तिनः । व्रद्या- 
द्यास्सकरखा देवा मनुष्याः पञ्चवस्तथा।विष्णुमायामहावर्तमोहान्धतमसाच्रताः? `भ्दिरण्यगभों मगवान्? 

इत्यादिभिश्च व्रह्चेशानादेरपि समानमित्यभिप्रयेण सर्वशब्द इति ददीयितु-- ब्रह्मा दिस्तम्बपर्यन्ता- 
चामिच्युक्तम् । ` अबुद्धिपूर्वकस्सर्गः प्राडुरमूतस्तमोमयः ` इत्यादिपु चतर्मुलसंकस्पमन्तरेणेव स्थावग- 
दिखष्टिवचनाद्धिरण्यगभवत्तत्सृष्टानामपि स्तम्वपर्यन्तानां परमात्मसञ्यत्वं स्पष्टम् ॥ ३ ॥ 

प्र-पा॥ १ १३-२६ ॥ ` ३. वि.. षु. ५-३०-१७॥ 
२. वि. ध. १०४-२३२॥ &. ति पु. ६-७७-६ ॥ 

दा।्षेचक्षेन्ञप्रकृतिद्धयराक्तिमान् इश्वरः अहम्-अविद्याकामकमोपाधिखरूपासुविधायि- 
नं क्ेचज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामि इस्यर्थः। सम्भवः समुत्पत्तिः सवभूतानां हिरण्यगर्मोत्पत्ति- 

आसश्चश्च॒तो-' विष्णो्योनिर्गभसं श्रारणाथो पदहामाया सर्व॑दुःखेर्विहीना। तथा ऽप्यात्मानं 
दुःखिवन्मोहनाथे प्रकादायन्ती सह विष्णुना सा'इत्ि। अतः सीतादुःखादिकं स्वषाप्रद्- 

दौनमेव 1 तथा क्रू्मपुराग । न चेयं भूः । तथाच सोकरायणश्चुतिः--^ अन्या भूभूरियं 
तस्य छाया भूताचमा सा दहं भूतक्यान ` इति । ` अवाप सखेच्छया दास्य जगतां 

जाईहति। मृषा अयथार्थ प्रदर्खने यस्य 'तत्तथा। इतश्चैवमेवेव्याह -- तथे ति।तल द्यवमुक्त- "दग्ध्वा माया- 
मयीं सीतां मगवानुप्रदीधितिः । रामाया्ददोयत्सीतां पावको.ऽसों सुरप्रियः * इत्यादि । नच महा. 
लक्ष्मीः श्री भू दुर्ेति भिन्नव्युक्तम्, सुवश्च " गोमूत्वाश्चुखुखी ल्िन्ना इति दुःखं प्रतीयते ; तत्कथ 
तदित्यत आह --नचेति । इयं मूतामिमानिनी प्रसिद्धा मूः । मगवस्या सूपं न भवति 1 किं त्विय- 

मन्यैव । कुत इत्यत आह--तथाचेति । मदहालक्ष्मीरूपं सूर्या इये प्रसिद्धा। तस्य तस्याः । छाया 
प्रतिमा। ननु रावणहरणादिकं मवतु मायासीतायाः; वास्मीकिदास्य तावन्मस्स्य पुराणे साक्षास्सीताया 
एवोक्तम् 1 दास्ये च दुञखमवजनीयमितयाशङ्कं प्रमाणपूवेकमपाकरोति--अवापेति । श्रुतिरस्ति 
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कार्याचस्थो ऽपि चिद्चित्प्रकतिससगा मयैव कृत इत्याह 
0 अ कन न्ह, ५ ¢ क [कव 

सव्याय कान्तय मूतयस्समभवान्त याः । 

तासां ब्रह्म महद्यानिरहं बीजप्रदः पिता।। 1 

रास्वा देवगन्धवैयक्षराक्षसमजुष्यपद्युखगपक्षिसरास्पादषु योनेघु तत्तन्मूतयो 

याः सभवन्ति-जायन्ते, तासां ब्य महत् योनिः-- कारणं मया सयाजतचतनचया मह- 

दादि विदोषान्ताचस्था प्रकृतिः कारणमित्यर्थः ; अहं बीजप्रदः पिता- त्र तत्न च तत्तत्क- 

मी जुगुण्येन चेतनवर्गस्य संयोलक्श्चाहमिव्यथेः ॥ ४ ॥ 
ए 
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तापरवमनेन शोकेन प्राकृतनैमित्तिकसंष्टयोस्खाघीनत्वसुक्तम् ; अथ निव्यस्ष्टराप स्वेनव कृतत्यु- 

च्यते--° सर्वयोनिषु › इति शरेकेन । शोकयोः पुनरुक्तिपरिहारममिप्रेल्याह ` कासावस्था ऽपाति। 

न्ित्यसर्गावच्छिनो ऽपीत्यर्थः । दिरण्यगर्भमूलन्वतुर्विधसषटेस्समनन्तरमप्याप्रख्याल्ुद्र ष्वा जन्तुषु या 

संततिः, ततापि नेश्वरस्स्वयमुदासीनस्सन्नन्येः कारयतीत्यसिप्रायेण सवयोनिशब्द इत्याह-- दवः- 

गन्धर्वैलयादिना । प्रमाणसिद्ध प्रतिनियतकारणवस्तुवैजात्यलक्षणं वेचिच्य खष्टस्स्वस्म विचित्रराक्ति- 

योगन्ञतये ‹ याः › इति प्रसिद्धवनिर्देरोनानूद्यत इत्यमिप्रयिणाह--तत्तन्मूतेयइति । ‹ संभवन्ति ' 

इत्यस्य स्मावनार्थतान्युदासाथ॑मुपादानोपादेयभावज्ञापनायं चाह -जायन्तइ ति।अव्यवदितोपादानत्वा- 

दभावात्---कारणमिव्युक्तम्। चित्संपक॑विरहे सर्वेश्वराधिष्ठानचिरहे च केवलस्मा चन्माच्रस्य हंवुत्वाया 

गमसिप्रत्याह--मया सयोजित्चततनवर्गेति । ‹ सवयोनिघु इत्यादिना निर्दिश्यमानचरमव्यटिसषटौ 

वहुयोनिकरतया प्रतीयमानायां च कथमेकस्य मूलप्रकृते नित्वमिवययताह -मह दादि विरोषान्तावस्थे- 
ति 1 विदेषाः पञ्चभूतानि । अत्र को बीजश्नन्दार्थः ? किं च पितृत्वन्यपदेशदेतुभूत तस्पदान ‹ तासां 
बरह्म महच्योनिरहं ब्रीजप्रदः पिता "इत्यनेन च सेश्वरसांख्यवत्परकृतेरेवोपादानत्वम्, इश्वरस्य च केवलखनिमि- 

त्त्व प्रतीयते ; तच श्रुतिविरुदम्, एकस्यामेव च योनावेकसिमिन्नेवाविषमे पितरि जायमानानां वेचिन्य 

किंनिवन्धनमित्यलाद--तच्ततरेति। महट्रद्य योनिरिति पूरवोकोक्ता प्रकृतिरत्ापि स्वरब्देनोपात्ता । 
तत्र ग्भेशन्दख्ानीयो बीजखन्द स्तत्तत्सष्टयनुगुणचेतनवाचीति मावः ॥ ४ ॥ 

द्वारेण ततः तस्मात् ग्ैनिधानात् भवति हे भारत ॥२॥ 
देवपित॒मवुष्यपद्ुख्धगादिषु सर्वयोनिषु कौन्तेय ! म्रतयः देहसंस्थानखश्षणाः 

मूर्छिताङ्गावयवाः मूतेयः खम्भवन्ति याः, तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सवा वस्थं योनिः 
कारणम् , अहम् ईश्वरः बौजघ्दः पिता गभौधानस्य कतौ ॥ £ ॥ 

आ।।्पितामहीः इत्यनमिम्खानश्ुतिः। मत्स्यपुराणोक्तमपि खच्छयेव । महद्द्यशाच्दवा- 
स्यापि प्ररूतिरेव ‹ महन ब्ह्यणी दे तु प्रङृतिश्च महेश्वरः' इति तत्रैव ॥ ३ ॥ 

जाौयतोऽत इति रेोषः।महद्ह्य प्रकृतिरित्युक्तम् ; तल प्रमाणे वक्तुं व्यवहितत्वात्पुनः प्रतिजानीते-- 
महदिति 1 महत् बद्येति भिन्ने पदे ; ततः परमितिशग्दो ऽध्याहायेः । कुत इत्यत आह-महतीति। 

तलंव मत्स्य पुराणे । अथक्रमेण ‹ मम योनिर्महद्रद्य इत्यत व्युत्कमेण व्याख्यानम् मत्स्य पुराणोदाहर - 

णप्रसङ्घाद चोपपाद नमिति ॥ ३ ॥४॥ 
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रा॥पएव सगादा पाचानकमवशादचित्संसरगेण देवादियोनिषु जातानां पुनःघुनर्देवा- 
दिभावेन जन्महेतुमाह-- 

सचच्व रजस्तम इति गुणाः भरकृतिसंभवाः । 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ प 
सत्वरजस्तमास अयो गुणाः पक्रनेः स्वरूपानुबन्धिनः स्वमावविशोषाः प्रकारा- 

दिक्िकनिरूपणीयाः प्रकुस्यवस्थायामयुद्धतास्तद्धिकारेषु मह दादिष्रूद्धता महदादिविश्े- 

ठ क 

तानन नैमित्तिकसर्गादो प्राचीनकर्मानुरूपपरमपुरूषसक्रस्पक्रताचित्संसगांजन्मो पपच्यते : प्राचीन 
च कमं तेनेव दत्तफर, तदारम्भककर्मांवसाने च तच्छरीरं विनच्येत्ःसखतश्च(त्मा वि्युद्धः कुतः पुन 
रस्य निवयसृष्टिविषयतेत्यत्न गुणवबन्धप्रकरणमवतारस्यति --पएवमिति। पत्रं समष्िव्यष्टिविषयश्नकद्रयो - 
क्तप्रकारेणेत्यथः । स्वरूपनिच्छ्षटमी हि धर्मिण कदाचिदपि न त्यजन्ति, अतः प्रकृतिसभवत्वमिह 
कार्यदशायां विष्रमतयो दवमालमित्यमिप्रयेणाइ -प्रक्रतेस्स्वरूपायुबन्धिनदति। निरूपधिका इत्यर्थः| 
कार्यावस्थप्रकृतिगतेभ्यर्शब्दा दिगुणेभ्यस्स्वरूपनिरूपकत्वनित्यानुव न्धित्वकक्षणवेषम्यप्रकारानाय इति - 
शब्दः । सत्वादीनमिव प्रकृतिद्रव्यतां वदतस्साख्यान् प्रतिक्षिपति --सख्मावविद्धाषाइति। असाधा- 

रणधर्मविशेषा इति यावत् । चेतनासाधारणत्वे ऽप्योपाधिकास्सुखदुःखादयः ; स्वाभाविका अपि 
साधारणाद्रव्यत्वादयः ; तदुमयव्वत्रच्छेदाय --स्वरूपाुबन्धिनस्स्वभावापिद्ोषा इति पदद्वयम् । 
एतेन गुणा?इति पारिभाषिक्रङ्शब्द : न रूपादि वद्द्रव्याध्निता इत्यादे सक्रोक्तं निरस्तम्) गुणखन्द - 

प्रसिद्धिस्तन्मते विर्द्धेति मावः । ननु शब्दादिवन्न सच्वादिसंज्ञा युणाः प्रत्यक्षण दश्यन्ते; न च 
नित्यातीन्द्रिये ऽनुमानं क्रमत इति शारीरके स्थापितम् ; नचाचपरूब्धेघरु परकृतिगुणेषु वायसरद नवदुप- 

देशस्य प्रयोजने पद्यामः ; अतो वेशो्रिकादि वदन्यपरत्वम् इह वक्तु युक्त मित्यत्राद--श्रकाड्याद्दी - 

ति!जयमभिप्रायः 

रेव सामान्यतो ऽनुमी यन्ते, कारणविदेषमन्तरेण कस्यापि कार्वस्यानुत्पत्तेः ; सच विदोषस्सच्वादिरूप 

इत्यागमसिद्धम् ; नचा निष्प्रयोजनता, अतीन्द्रियविषमेषजशक्तिविदेषोपदे शावद्धानोपा दानपर्यैव- 
सानात्-- इति । कर्यकनिरूपणीया श्रेखपतिसगद्शाया खुखदुःखादिकायामावात्सच्वादिगुणानाममावः 
प्रा्मोति ; अतः कर्थं स्वरूपानुबन्धित्वमित्यत्ाह --अरक्ृत्य स्थायाम खद्भूताइति । का्यहेतुरुद्धवस्त 

दानी नास्तीति भावः वद्धिकारेष्वित्यादिपरिणामवा्पुष्पफलादिश्ु गन्धाचुद्धववदिति भावः । 
प्रकृतितद्धिकारस्था गुणार्स्वतो ऽ्ययत्वाद्वणसंबन्धानर कथ वध्नन्तीत्यस्योन्तर देदियब्द इत्याह--मह- 

व 

ङा॥के गुणाः १ क्थ बश्चन्तीति १ उच्यते--सच्व रजः तमः इति पर्वनामानः खुणाः' 

इति पारिभाषिकः शाब्दः, न रूपादिवत् द्व्याचिता; गुणाः 1 न गुणगुणिनोः अन्यत्वं 

अत्र विवश्चितम् तस्मात् गुणा इच निव्यपरतन्ञाः क्षेचज्ञ प्रति; अविद्यात्मकत्वात् 

छ्चेचन्ञ निबभ्नन्तीव । तं आस्पदीक्ृत्य आत्मानं प्रतिखमन्ते इति ^ निवध्नान्त ` इति 

उच्यते । ते च प्रकृतिसम्मवाः अगवन्मायासम्भवाः निबध्नन्ति इव दं महाबा, 

महान्तौ सम्तसे आजाचपररम्बो बाहर यस्य सः महाबाहुः; हे महाबाहो देहे शारीरे 

देदिनं देदवन्तं अञ्ययं अल्ययस्वं च उक्तं “ अनादित्वात् ° इत्यादिन्छोकेन ॥ 
96 
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सा॥ वान्तेरारञधदेवमदष्यादिदेद संबन्धि नमेनं देदिनमब्ययं - खवतोगुणसंबन्धानहै देहे 
वर्तमान निबश्चन्ति, देहे वर्तमानस्योपाधिना निवभ्नन्तालयथः ॥ ५ ॥ 

सस्वरजस्तमसामाकारं बन्धनपकारचाह-- 

तत्र सच्ं निमेरत्वाल्काज्चकमनामयम् । 
सुखसङ्कन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ & 

तच सत्वर जस्नमस्सु सच्वस्य स्वरूपमाद श्च नमरखत्वाटपरक्राशकम् ; पकारासु 

खावरणसखभावराहेतता-निर्मखत्वम्; पकाडसुखज्ञननेकान्तसखमाचतय प्रकारशस्खलहतु- 
भूतमिव्य्थः : पकारो -वस्तुयाथात्म्यावबाधः; अनामयम्-आमयास्यकायं न वियत 

त = न 

ता।) दादीति) अव्ययखब्दोऽत्र गुणसंवन्धक्रतज्ञानसकोचरूपव्यय मिद्धे इत्यभिप्रायेणाह---अन्ययं 

सखतोगरुणसवन्धानर्हमिति,। तथापि ‹ चरीरस्थोऽपि कोन्तेय न' ५ नलिप्यते ` इत्युक्तस्य कथं 
बन्धाख्यो छेषप इत्यन्न आमोक्षाद विच्छिन्नदेहसबन्धोपाधिकत्व ह" इत्यनेन अभिप्रेतमित्याह-- 

देहे वर्तमानत्वोपाधिनेति । एतेन श्षेचन्ञ वध्नन्ती वतमास्पदीकरत्य आत्मानं प्रति रुभन्त इति 
सकरदुरुक्तिर्निरस्ता । नद्येष गुणवन्धः प्रको्ठबटेन हन्तुं शक्यत इत्यसिप्रायेण महावा हशब्द : | 

"दीर्घो बुद्धिमतो बाहूयाभ्यां हिंसाति हिंसितः इति भावः। यथा त्वद्ध जबरन परेषा बन्ध इति वा।॥ 

° तज › इत्यादि ोकच्रयस्य म्रकृतसंगतिमाह-सच्वेति, आकार -- निरूपकस्वभावसित्यथः । 

८ तत्र " इति-निधीरणा्थः समुदायनिर्देश इत्याह-सस्वरजस्तमस्सिति । नन नि्मखानां स्फरि- 
कर्मण्यादीनां न प्रकादाकत्वं दयत इत्यल्ाह--्रकादाति । मलशब्दोऽत्त तमस्खभावभूतग्रकाशवि - 

रोध्याकारपर इत्यर्थः 1 वक््यमाणपराम्ादिह सुखोपादानम् । आवरणस्रभावरदितानामप्याकाशवा- 
यवादीनां न प्रकाराकत्वमिव्यवलाह-- प्रकारासुखजननेकान्तस्वभावतयेति । सच्च मिश्ररजस्तमसो- 
रपि भ्रानन्ति्ुद्धि विदोषहेतुत्वस्य वश्च्यमाणत्वात्कथमिह सच्वस्येव प्रकाराजनकत्वमित्यत्राद--प्रकाडरो 
वस्तु खाथात्स्याघवबोधङत्ति । राजसतामसधियोरप्यधिष्ठानसखरूपप्रकाशादि क सत्वस्यांश इति भावः। 
सतत्वस्यामयप्रसङ्गा भावात्तानिषेधो न युक्त इत्यताह--आमथाख्यं काय न एविद्यतइति 1 अत्र सद- 

रनु ^° देही न लिप्यते "° इत्युक्तम् । तत्, कर्थं इह ‹ निबध्नन्ति › इति अन्यथा 
उच्यते १ परिहृतं अस्माभिः इवराब्देन ˆ निवध्नन्ति इवः इति ॥ “ ॥ 

तञ्च सत्त्वादीनां सच्छस्यैव तावत् खक्षणं उच्यते--निर्मखत्वात् स्फरिक इव मणिः 
परकाङकं अनामयं निरुपद्रवे सवं बध्नाति । कर्थं ! सुखसद्धेन ८“ सुखी अहं " इति 
विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणि आत्मनि संच्छेषापादनेनेव । “ममेव खुखं जातं? इति 

आबन्धध्रकारं दज्ययति साध्नाचुष्टानाय-सच्वपिद्यादिना ॥ ५॥ 

जानु प्रतिज्ञात जान -श्कद्रयेनोक्त,+ तक्तिमुत्तरेण अन्थेनाभ्यायासंगतमुच्यत इत्यत आह-- 

बन्धेति ! यो हिं वद्धो .ऽस्मीति जानाति, सएव तन्निचत्तिसाधन विजिज्ञास्य ज्ञात्वा ऽनुतिष्ति ; अतो 

बरन्धोच्छेदसाधनानुष्ठानाय तज्ज्ञापनाथं जिज्ञासामुत्पादयि गुणत्रयक्तवन्घप्रकारमादो तावद्शेयतीति 

नासंगतिस्त्िथः ॥ ५॥ 
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रा॥इत्यनामयम्, मरोगतहेतुरित्यथैः; पष सत्वाख्यो गुणो देदिनमेनं सुखसद्भेन शान - 
सङ्गन च बध्नाति -पुरुषस्य सखखसङ्ग ज्ञानसङ्गं च जनयतीत्यथेः 3 क्ञीनसुखयोस्सङ्गे हि 
जाते तत्साधनेषु छीकिकवेदिकेषु पवतैते ;.ततश्च तत्फलाजुभवसाधनमूताखु योनिषु 
जायत इति सत्व खुखज्ञानसङ्गदधारेण पुरुषं बध्नाति ; ज्ञानसुखजननं पुनरपि तयोरस्स - 
ङ्गजननं च सत्वमित्युक्तं भवति ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मकं विद्धि वष्णासङ्गसयुद्धवम् । 
परोत 1ति त < 7 

तन्निबध्नाति कोन्तेय कमसद्धेन देहिनम् ॥ ७ 
रजो रागात्मके-रागहेतुभूतम् ; रागो योषित्पुरुषयोरन्योन्यस्प्रहा; तृष्णासङ्गस- 

तापरिते गुणान्तरे कार्यत्विनामयस्य सवन्धो ऽस्तिःसो ऽर प्रसक्तः प्रतिषिध्यत इति भावः) आमयाख्य- 
कार्यनिषेधोऽत्र फलतस्तद्विपरीतकार्यन्तरविष्यमिप्रायणेत्याह --अरोग ताहे तुरिति । “तन्निवध्नातिः 
इत्युत्तरश्छरकयोरिवाल्लापि स्वरूपनिदं रेन बन्धहेवुत्वनिर्देशेन च बक्यभेदमाह-एषहति। अन्यत- 
स्षिद्धस्य उखादिसङ्गस्य करणतामात्र व्रृतीयया प्रतिपादितम् ; नच तद्युक्त, हेत्वन्तरानक्तेः; तल्लाह-- 
पुरुषस्येति। बन्धावन्तर्यापारत्वमिह विवक्षितमिति भावः। बन्धो हि करमफलानुभवार्थदेहसंबन्धः; 

स च कर्ममूलः, स कर्थं सुखादिसङ्गादित्यत्राह -- ज्ञानखयोरिति {नर वेदिकसाघनाजुष्ठानं यो- 
निषाप्त्येव भवतीति युक्तम् ; लोकिकं तु साधनं दष्टफलमात्राय स्याद्वा नवा १ न तु जन्मान्तरादि- 
प्रसाधकमाप्रडृत्तिदृषटान्ततयापि रौ किकम्रहणं मन्दग्रयोजनम्।अत ब्ूमः- अत्र लोकिकशब्देन सार्तम- 

हणम्; अथवा निषिद्धग्रहणम्; हिंसादेस्वखसाधनत्व हि लोक्रिकम्रअलौकिक्या त॒ शक्त्या पापिष्ठ- 
जन्मादिप्रसाधकत्वम्--इति । रजसि च वक्ष्यति; ‹ ताश्च क्रियाः पुण्यपापरूपाः ` इति । यदि 

स्वमेव प्रकादौ सुखं च स्य जनयति, ततस्सिद्धयोस्तयोः परछनत्तिदेव॒स्सङ्खो न जयेतेत्यत्राह-ज्ञान- 

सुखेति । बरीजाङ्करन्यायेनोत्तरसङ्गतद्विषययेोस्सत्वं खाधकमित्य्थः । ‹ न कङ्कं विजयम् › इत्यादिव- ` 

दतस्तव न सद्ग इत्यभिप्रायेणानघरब्दः ॥ & ॥ 
रजसो लोभ एवच!इति वश्यते:अतः प्रकाशकः 'मोहनाम्' इति पूर्वा त्तरवत्“रागात्मकम्'इत्यत्रापि 

रागहेद॒त्वं विवश्चितमिव्याह--रागहेतुभूतमिति । कारणे कायोपचारः । रज्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या वा 
रागहेवुत्वे राणखाब्देन विवक्षितमिति मावः । सहपयुक्तव्रष्णादिशब्द पुनरक्तेपरिहाराय रागशब्दं 

प्रयोगप्राचुयानुखररेण विषयविदेषे नियच्छति --योित्पुखुषयोरन्योन्यस्पृहेति । व्रष्णासङ्गाम्यां 
रजस उत्पात्तिकथन मन्दम् ; रजोगुणात्तयोरत्पस्यमिधान ठ वन्धावान्तरल्यापारज्ञापनेन सार्थकमित्य- 

पर-चा॥ १. गी. १-३२॥ 

श॥खुचेव खेन सञजनम्। सेषा अविद्या न हि विषयधघरमैः विषयिणः भवति! इच्छादि 
च श्ुत्यन्तं क्षेजस्थैव विषयस्य धर्मः इति उक्तं मगवता । अतः अविद्ययैव सख्कीयधमै- 
भूतया विषयत्रिषय्यविवेकलक्षणया अख्वात्मभूते सखे सञ्जयति इवः _ आसखक्तमिव 
करोति. असङ्ग सक्तमिव करोति, असुखिनं सुखिनमिव । तथा ज्ञानसङ्गन च, शान- 

मिति खसरसाह चर्यात् क्षजस्यैव विषयस्य अन्तःकरणस्य धमेः- न आत्मनः ; अात्मध- 

मत्वे सङ्गाजुपपत्तः बन्धायुपपन्तेश्च । खुखे इव ज्ञानादौ सङ्गः मन्तव्यः । अनघ ! 

अपाप! ॥ ६॥ 



७देध श्रीमद्भगवद्रीतायां ऋ" ७.८. 

रामुद्धवं- तष्णासङ्योरुदधवस्थान तृष्णासङ्गहेतुभूतमित्य थैः; तृष्णा शाष्दादिसवेविषय- 
स्पृहा ; सङ्गः पुत्रमितादिषु संबन्धिषु सच्छषस्पृहा; तथा दहिन कमसु क्रियासु स्पृहा 
जननद्वारेण निवशध्चाति ; क्रियासु हि स्पृहया याः क्रया आरभते देही, ताश्च पुण्यपाप 
रूपा इति तत्फलाचुभवसाध्रनमूताखु योनिषु जन्महेतवो भवन्ति; अतः कमसज्गद्वारण 
रजो देहिनं निबश्राति ; तदेवं रजो रागतृष्णासङ्हेतुः कभेसङ्गहे तुश्चेत्यु क्त भवति॥ ७॥ 

9 ~ (^ क (. 09 

तमस्त्वज्ञानजं विद्ध महन सवद्हिनाम् । 

प्रमादारखस्यानद्राभस्तान्नेवध्नाति भारत ॥ ८ 
नेत [ *५ ४४५ 

ज्ञानादन्यदिदाक्ञानमभिप्रेतम्; ज्ञानं चस्तुयाथास्म्धाववोधः;तस्मादन्यत् तद्धिपयं- 

ताभिप्रायेणाद--वृष्णासङ्गयोरुद्ध वस्थानमिति । आत्मधर्मैमूतयोस्तयोरत्मेव हयद्धवस्थानमित्य- 

जाह -तृष्णासङ्गदे तुभूतमिलयथं इति। श्त्तष्णोपरामम्' इत्यादिग्रयोगातििपासामाजशाङ्कान्याचत्य- 

थमाह--तृष्णारब्दादिविषयथेति । सास्पर्िकरुणपञ्चकम्रदणमिदम् । पुत्रमिज्रादिष्वित्याभिमा- 

निकपरम्, विषयतृष्णा विषयवेवृष्ण्यमित्या दि प्रयोगात् । व्रष्णा सांस्पर्डिकसमस्तविषया ; सङ्गस्तु परि- 
शेषात् प्रयोगादसाराचच आभिमानिकविषय इति भावः । रागादिहेठकस्तद्विषयोपायसङ्खो ऽज 
क्मसङ्ग इत्यादे--तथेति । नयु रागत्रष्णासङ्गा अप्यन्यत्र सुखविशेषसङ्गा एव व्याख्याताः । ज्ञानसु- 

खयोस्सङ्धे जाते तत्साधनेषु प्रह्त्तिवचनास्सचेनापि करियासङ्धो जन्यते ; तत्कथ विवेकः १ इत्थ-- 
स्वगुणत्सुखे प्रधानीकृत्य तदर्थतयान्यत सञ्ञयति; “धयोजनेु सजन्ते नविशेषेषु पण्डिताः” इत्तिवत् 
रजोगुणस्त॒ तत्तदरस्तूनि क्रियासखरूपं च प्रधानीकृलय सुखमस्प प्रूतं वेयतोदासीनो भवति । राजदारा 
भिखाषडष्पुत्रादि सरश्चणद्थाचेष्ठादिष्वेतद्यक्तम्। इति। कर्मसङ्खस्य कथ बन्धद्वारत्वमित्यत्राह - क्रिया- 
खाति । कमसङ्गवद्रागादेरपि बन्धद्वारत्वज्ञापनाय पिण्डितमाह-- तदेवमिति । तत्-रागादीनां 
चन्धे पर्यवसानेन साफल्यादित्यथः । एव --सच्वतमोव्याव्रत्तखमषिनोक्तप्रकरिणेलयर्थः ॥ ७ ॥ 

अव्यन्तपरिहरणीयत्वलश्चणव्षम्यग्रोतनाय---तमरित्वति ठरब्दः । अज्ञानशब्दस्य पुण्यपाप- 
रूपं कमणि ज्ञानामावादिषु च प्रयोगादिह तद्चाडृत्त मोहजनकल्वानुरूपे कारणविञ्चेषमाह- ज्ञाना- 
द्न्यादात । सवनज्ञानन्यातरकव्युदासायाह - ज्ञानं बस्तुयाथात्म्यावबो धइति । विपर्ययज्ञानस्य 

प्र-पा॥१॥ 

श॥रजः रागात्मकं रञ्जनात् रागः गैरेकादिरिव विद्धि जानीहि तृष्णाऽऽसङ्गस- 
ख्व कष्णा अपराप्ताभलाषः, आसङ्गः भान्ते विषये मनसः प्रीतिलक्षणः संच्छेषः, 
चष्णाऽऽसङ्गयाः समुद्ध वः यस्मात् तत् तृष्णाऽऽसङ्गसमुद्धवम् । तत् रजः निबध्नाति 
कान्तय - कर्मसङ्गन, र छार छटाथषु कमसु सज्जन तत्परता क्मसङ्गः, तेन निबध्नाति रज 
देहिनम् ॥ ५ ॥ 

आव्ष्णास्योः समुद्भवं तयोः कारणम् ॥ ७ ॥ 
1 

जजन रजस्व्रष्णासङ्गसमुद्धवम्”इत्यस्य वरष्णासङ्गाभ्यां सञुद्धवो यस्येयपव्यास्यानमिति मावेन चि. 
अहप्रदयनपूनकमथमाह--चृष्णेति । समुद्धवत्यस्मादिति समुद्धवे कारणम्। अन्यथा भ्प्कृतिसंमवाः' 
इत्युक्त विरोधात् समुद्ध वराब्दे नाविमावो विवक्षित इति चेत्, तथाऽपि गुणका्यकथनप्रकरणवियधात् 



शो. ८-९.] चतुर्दशोऽध्यायः. ७६९ 
राीयज्ञानम् › तमस्तु वस्तुयाथात्म्यविपरीततिषयज्ञानजम्ः मोहनं स्देहिनां- मोहो 
विपर्ययज्ञानम् ; विपर्ययज्ञानहेतुरिल्य्थैः;तत्- तमः परमादारस्यनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण 
देहिनं निवघ्नातिःप्रमाद्ः कलैव्यात्कमेणो ऽन्य पचत्तिहेतुभूतमनवशधानम्; आरस्यं-- 
कमस्वनारम्भस्वभावः, स्तञ्धतति यावत् ; वुरुषस्येन्द्रियप्रवतंनध्ान्त्या सर्वेन्दियपघ्रव- 
तैनोपरतिर्निद्रा ; तत्र बाश्यन्दियपवतंनोपरमः खभ्रः. मनसोऽप्युपरतिः सखुषुसिः ॥ ८ ॥ 

स्वादीनां बन्धद्वारमूतेषु प्रघानान्याह 

. सस्व सुखे सञ्जयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाेत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ 

स्वं सखखसङ्गपरघरानम् ; रजः कमेसङ्गप्र्रानम् ; तमस्तु वस्तुया थात्म्यज्ञानमा - 
चत्य वेपरातज्ञानहतुतया कतन्यिपरीतथरच्चत्िसङ्खप्रधानम् ॥ ९ ५ 

ता॥तमोजनकत्वं पापानृष्टानादिद्वारा । तमःकार्य॑तया वक्ष्यमाण धर्मवरेपसीतयज्ञानमिह मोहशब्देन विव- 
क्ितमित्याह -- मोहो विपर्ययज्ञानमिति । प्रययस्याच हेतुमात्रपरतामाद् - -विपयंयज्ञानदेतुरि- 

व्यथेइति।अनवध्रानमिवयेतावत्पमाद खब्दार्थः। करलैव्यादीत्यादिना प्रमादस्य वन्धहेतुत्वनिर्वहणम् 
अकर्तव्ये हि प्रहात्तिः पापिष्ठजन्मादिहेतुर्मवति ; एवं कर्तव्यकर्मश्वनारम्मो ऽपि; स्मरन्ति हि अकुर्व 

न्विहिते कर्मं निन्दितेच समाचरन्। प्रसजश्चन्द्रिया्थषु प्रायश्चित्तीयते नर इति. । आलस्यराव्दस्याच 
सप्रयोजनेऽपि विषये परच्त्तिविरोधिस्वभावपरतामाह-- स्तञ्धतेति } "सर्वदा तमाक्ति वर्तमानेऽपि 

कद्ाचिनिद्रा कुत 0 । स्वम्रस्पानुक्तिशङ्कापरिदाराय सखम्रपुपुप्त्यो- 

निद्रामेदत्वं ददेयति - तत्रेति ध निद्राया बन्धकत्वं चोदितानुष्ठानविरुद्धादकाटकरणात्काटे चाकर्- 
णालापिष्ठस्वपरद्वारा च द्रष्टव्यम् । उक्तं च ‹ यक्तखप्नाववोधस्य 'इति ॥ < ॥ 

° सत्वं सुखे * इति शोकस्य अर्थविमागेन पुनरुक्ततां परिदरति- सच्वादीनामिति । स- 

स्व खुखसङ्गप्रधानमिति-- ज्ञानसङ्खोऽपि सुखार्थं इति भावः 4-रजः कर्मसङ््परधरानमिति राग- 
वृष्णादयो ऽपि हि कर्मणि विश्चाम्यन्तीति भावः । निदयेषनज्ञानावरणे सुषुत्तयादिरूपत्वात्प्रमादाख्य- 
दशा न स्यादित्यत्राह--वस्तुयाथात्म्यज्ञानमाच्रत्येति ॥ ९ ॥ . 

प्र-पा॥ १॥ | २. गीं. ६-१७॥ 

रा तमः तृतीयः गुणः अज्ञानजं अज्ञानात् जातं विद्धि. मोहन मोहकरं अविषेककरं 
सवैदेदिनां सर्वषां देहवताम् । परमादारस्यनिद्राभिः मरमादश्च आर्स्यं च निद्धा च प्रमा- 
दारुस्यनिद्धाः तासिः प्रमादाठस्यनिद्रासिः तत्र तमः निवध्नाति मास्त! ॥ < ॥ 

पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपतः उच्यते-- सत्व खुखे सञ्जयति स्छेषयर्तिं, रजः 

कर्मणिहे मारत ! सञ्जयति ` इति अनुवतते । ज्ञानं स्वकृतं विषेकं आच्रुल्य आ- 
च्छाद्य तु तमः खेन आवरणत्मना प्रमादे सञ्जयति उत प्रमादः प्राप्तकर्तंञ्याकरणम् ॥ 

आ॥अज्ञाने जायते यतल्तदज्ञानजम्। ` प्रमादमोहौ तमसः ` इति वाक्यशेषात्॥ ८ ॥ 

ज॥^तमस्त्वज्ञानजम्ःइत्यस्याज्ञानाजातमित्यपव्याख्यां प्रत्याख्यातुमाह-अज्ञानामेति। एतच^अन्ये- 

ष्वपि दृश्यते ` इति हदरिग्रहणसामर्यांछ्छम्यते । कुतः प्रतीत एवार्थो नेत आह-पमादेति । 
वाक्यदोषे ऽन्ञानस्य तमःकार्यत्ववचनादित्यर्थः ॥ ८ ॥ 



७६६ श्रीमद्धगवद्रीतायां [श्छो- १०-११. 

रा देदाकारपरिणनायाः परतः स्वरूपाटुबन्धिनस्सच्वादयो गुणाः ; तेच खरूपायु- 
बन्धित्वेन सर्वदा सवं वर्तन्त इति परस्परविरुद्धं कायै कथं जनयन्तीत्यत्राद-- 

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति मारत । 

रजस्सखं तमश्चैव तमस्सखं रजस्तथा ॥ १० 
यद्यपि सत्वादयखयः प्ररुतिसंखण्ात्मखरूपायुबन्धिनः , तथापि पाचीनकर्म॑व- 

छादेहाप्यायनमूताहारवैषम्याच स्वादयः परसूपरसमुद्धवाभि मवरूपेण वर्तन्ते ; रज- 
स्तमसी कदाचिद मिभूय सच्वमुदि क्तं चतैते ; तथा तमस्सच्वे अभिभूय रजः कदाचित्; 
कदाचिच्च रजस्सत्वे अभिभूय तमः ॥ १० ॥ 

तच्च कार्योपङब्ध्येवावगच्छेदित्याह-- 

सवैद्रारेषु 3 हेऽस्मिन भकाश्च उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विद्द्धं सचमित्युत ॥ ११ 

सर्वेषु चश्चुरदिषु ज्ञनद्धरेषु यदा वस्तुयाथात्म्यप्रकाशे ज्ञानमुपजायते , 

ता॥अनन्तरम्न्थस्यासगतिचय ङ्कां परिहरति -देहाकारति। परस्परविरुद्धं यथाथायथाथन्ञानसुखदु 
खसङ्गादिरूपसमित्यर्थः । उद्धवाभिमवानियमय्रसङ्गपरिहाराय भगवदनुप्रहनिग्रहहेतूनां कर्मणां विघम- 
विपाकसमयत्वात्तदनुरूपोद्धवाभिमवप्रवाह उपपद्यत इत्याह --प्राचीनकमदरादिति । यथा वात- 

पित्तकफानां तत्तत्पुर्दव्यैरुपचये ‹ इद्धिस्समनिस्स्वेषां विपरीतैर्वपर्ययः "इत्यायुर्वेदविदो वदन्ति, 
तथानल्नापि वक्ष्यमाणताच्विक्राच्ाहारभेदादित्याइ-- देहप्यायनमूताहारंवेषम्याश्चेति । ‹ तैतो देवा 
अभवन् परासुराः ` इत्यादिष्विव भवतिरजोद्धवविध्रय इत्याह---उद्वि क्तव वैतइति । रजस्तमसोस- 
दूतयोः परिहारार्थमयमुच्वाभिभवोपदेः ॥ १० ॥ 

ते च कुतो ज्ञाते चिक्रित्सितव्ये इत्यत्र ° सर्वद्ररेषु ' इत्यादि श्छोक्नयमवतारयति -- तञ्चति । 
नाच द्वारशब्दो नवद्मारत्रिषवः; नय्येकादश्ेद्धियविषयः, तेषां स्वेषां ज्ञानेनानन्वयात् :; अतश्चेत- 
न्यप्रसरद्वारभूतमनष्बष्ठज्चनन्द्रियवगपर इप्याह--चश्चुरादिनज्ञानद्वारोभ्विति । प्रकारशब्दोऽत्र न 
मरथमान्तः; जनशब्देन पुनरक्तग्रसङ्खगात्, प्रकाश इत्यस्य व्याख्यान ज्ञानमितीति केशिदुक्तस्य ङ्ि्- 

त्वात् । सप्तम्बन्तत्तरे वु ज्ञानफलभूतव्यवहारानुगुण्यविषयतया वा, प्रकाश्यसरूपादिपरतया बा, ज्ञान- 
शब्देन मनोक्तिविवश्चया वा अन्वय उपपद्यत इन्यभिप्रायेगाह--वस्तुयाथातम्यप्रकाश ज्ञानमिति। 

म-पा१. वाम्भदायं अष्टङ्गह्ृदयं आयुष्कमिीये प्रथ दादयाऽपि च॥ १३ ॥ वृद्धि .. विपर्ययः ॥ हि 
माध्याये. १४ छोकः ॥  रसाख्ड्यांसभेदोस्थिम- | २.५. काण्डे ३.५. ३. अनु. १. प॥ 

जादयुक्राणि धातवः । सप्त दृष्या मना मूत्रशस्सवे- | 

२॥ उक्तं काय कदा कुवन्ति गुणा इति १ उच्यते -रजः तमश्च उभावपि अभिभूय 
सत्त्व भवति उद्भवति वधते यदा, तदा छन्धात्मकं सत्वं खका्यं ज्ञानसुखादि आरभते 
हे भारत! । तथा रजो गुणः सत्व तमश्च पव उभावपि अभिभूय वर्धते यदा कमै 
कृष्यादि खकायं आरभते । तथा पव तमञआख्थो गुणः सत्वं रजश्च उभावपि अभिभूय 
वधत यदा; तदा ज्ञानावरणादि खकाये आरभते ॥१०॥ 

यदा यो गुणः उद्धूतः भवति+तदा तस्य ककं लिङ्गम् इति १ उच्यते-- सर्वद्वारेषु 
आत्मनः उपरुन्धिद्धाराणि श्चोादीनि सर्वाणि करणानि, तेषु सर्वेषु दारेषु अन्तःकर- 
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रा॥तद्धा तास्मन् दृह सत्व पल्द्धामिति चयात् ॥ १२॥ 
खानः अहात्तरारम्भः कमणामञ्चमस्स्पृहा | 

रजस्यतान जायन्ते विदद्ध् भरतषेष ।॥ ५ 
"+ दामः स्वकायद्वव्यस्यात्यायद्ास्स्ता, प्रज्ात्तः - म्रयाजनमुषदेदयापि च्टखनखभा 

वता, जारम्नमः कमणा फटसाश्रनभूताना कमणामारस्भमः, अशरामय इन्टरयानुपरातः; 

स्प्रहा - वषया, पताम रजसि प्रच जायन्त; यदा सससद्या बतन्त नदा रजः 

प्रच्द्धमिति विनयादिः ॥ १२ ॥ 

अप्रकाशोऽपहत्तिथ पमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विद्रद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ 

अपकारो ज्ञानानुदयः, अपरच्रुत्तिश्च - स्तन्धता, प्रमादः -अका्धच्र्तिपरमनवश्वा- 
नम् , माहा - कषरतज्ञानम् , पतान तमस धरन जायन्त; पतस्तमः प्रन्ूद्धामत्त 

विद्यात् ॥१३॥ 

तातेन प्रकारा जखाकखानीयः. ज्ञानं चक्षुस्खानीयम्*इति वदन्तो निरस्ताः ।एकस्येव योगिनः सोभ- 
यदि युंगपत्परिग्रहीतानेकदेहस्य देहमेदेन गुणमेदव्रद्धिसतमवनज्ञापनार्थं युगपन्महाग्रख्यादि वत्सर्वसाधार- 

ण्यपरिहाराथं च “अस्मिन् दहे इति विशेषितमित्याह-- तद् तस्मिन् देहे सत्वं प्रचृद्धमिति ॥ 

“लोभः प्रच्त्तिः` इत्यादो स्प्रहाराब्दपोनस्क्त्यपरिहाराय रूढिप्रकर्षसिद्ध खोभकर्ब्दार्थमाह-- 

स्वकीयलव्यस्यात्यागश्लोकतेति | आरम्भखब्दस्सामिसान्धकग्रच्त्तौ ससमप्रयोगः । सच "कर्मणाम्? 

इति सममिव्याहारस्वारस्याच तत्सिद्धम्। अतोऽत्रारम्भखब्दो दश्षदष्टफखसाधनमूतक्राियज्ञादिविषयः। 

अतश्च प्रघ्त्तिरब्दो ऽत्र ततो व्याच्रत्तत्रणच्छेदाङ्गकम्पादिवधाचेष्टाविघय इत्याह--श्रयोजनमनुदि- 

द्यापि चलनस्वभावनेति । द्वाभ्यामपोनख्क्त्याय अदामोऽत्र यच्रत्तिदेवुरिन्द्रियोद्धिक्ततेत्याद--इन्दि- 

याचुपरतिरिति ! पूथैश्टोकवदलापि गुणविच्रद्धिल्ङ्धोपदरपरतामाह-- यदेति ॥ २२॥ 
-अप्रकासो ऽप्रव्त्ति्ः इति छटोकरे प्रमादो हि ममीक्षावसरे सत्यप्यसमीक्षा, अतो ऽप्रकाशग्रमा- 

दयोस्सामान्यविशषरूपत्वाद्रोवलीवदंनयेना पुनराक्तेरित्यभिप्रवेणाह -- अकारो ज्ञानादुद यइति। 
प्रागुक्तनिद्रादिरूप इदहायमभिप्रेतः। अ्रहत्तिश्च प्रागुक्तमाखस्यमिव्याह---स्तञधतेति । मोदप्रमादावपि 
हि तावेव ॥ १९३॥ 

॥णस्य चुद्धे; व्याधिः प्रकाशः देहे अस्मिन् पकारादाब्दवाच्यः स्वेद्धारेषु उपज,यते । 

तदेव ज्ञानम् । यदा टवं प्रकाशो ज्ञानाख्यः उपजायत, तदा ज्ञानघकाद्येन लिङ्गेन 
वियात् विद्धं उद्धतं सत्व इति उत अपि॥११॥ । 

रजसः उद्धतस्य, इदं चि, खोभः परद्रव्यादित्सा, प्रच्त्तिः पवतेनं सामान्य- 
चेष्ठा, आरम्भः कस्य १ कमंणाम्, अश्मः अुपदयमः, हषेरागादिपदृत्तिः, स्पा 

सर्वखामान्यवस्तुचिषया तृष्णा, रजसि गुणे विचृद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भर- 

तषेम !॥ १२ ॥ 
अप्रकाशाः अविवकः, अत्यन्तम् अपच्ात्तिञ्च प्रच्रस्यभावः तत्कार्य'पमादो मोह एव 

च तत्कार्य, अविवेकः मूढता इत्यथैः । तमस्ति गुणे बिच्ुद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे 
कुःखनन्द्न ! ॥ १३ ॥ 
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यदा सच्चे श्रद्धे तु मख्य याति देद्भ्त् । 
तदोत्तमविदां खाकानमखान् प्रतिपद्यत ॥ १४ 

रायदा सं प्रचरद्धं,नद। सच्चे भच्द्धे देह्यत् प्रख्य -मरण यात चत्, उत्तमविदाम् 

उन्तमतच्विदामात्सयाथात्म्यविदां खोकान--समरहान् अमखान्--मररष्हतान, अक्ा- 

नरहितान् परतिपयते-- प्राप्रोति ; सच्चे पचरद्धे तु खतः आत्माचद्ा कखचु जानत्वा आ 

त्मयाथात्म्यज्ञानसा धनेषु पुण्यकमैखधिक रोतीत्युक्तं भवति ॥ १४८ ॥ 

रजसि पख्य गत्वा कमस ङ्कषु जायत । 

रजति प्रवद्ध मरणं प्राप्य फलखाथे कम कुत्ता करेषु जायत ; तत्न जानता सग 

दिफरखसाश्नकमस्वधिकरोतीव्यथः ॥ 

तथा परखीनस्तपरसि मूदयानिषु जायत ॥ ९५ 

तथा तमसि प्रवद्ध खतो मूढयाननिषु--श्वसरकरादियानषु जायत ; सकलपुख्षा- 

थौरम्भान्य जायत इत्यथः ॥ १८ ॥ 

मणस्खुकृतस्याहुस्साच्िकं निमेलं फलम् । 
रजसस्तु फट दुःखमज्ञानं तमसः फटम् ॥ १६ 

एवं सच्वच्रद्धौ मरणमुपगम्यात्मविदां कुरे जातनानुाष्ेतस्य सुकृतस्य फला भस 

न्धिराहितस्य मदाराधनरूपस्य कमणः फक पुनराप तता ऽधक्सच्वजानत (नमल -दु 

खगन्श्ररहिनं भवनीत्याहुस्सत्वरगुणपारिणामाविद्ः । अन्यकारप्रच्द्धस्य रजसस्तु फर 

फटखसाश्रनकमसङ्किकुःलजन्मफल्छाभिसान्धपूवंककमारम्भतत्फखाचुभवपुनजन्मरजाच् 
दिफखासिसन्धिपूवेककमोरम्भपरम्परारूपसांसारेकदुःखध्रायमवव्याइ्ुस्तद्वणयाथा - 

ताौअन्तयक्राटे रजस्तमस्समुद्धवहेवूनमादावेव ¶रिहरणाथमन्त्यकाखप्रबरद्धानां गुणानां एथक्फटसु 

च्यते -- भयदा सच्ेः इत्यादिना शछोकद्येन । देहग्र्यविवक्चया देहण्दिति विदेषरणमित्यभिप्रायेणाह 

--भरण यातात । उत्तस' ॥ १४॥ 

प्र-पा॥* पर हा क्रषञ्चक्स्य तात्प्यचान्द्रक्रा न खञ्यत। कन्धाचन्सुद्यत ॥ 

ओामरणद्वारेणापि यत् फं प्राप्यते, तदपि सङ्गरागहतुकं सवं गौणमेव इति दश- 

यन् आद् यद् सच्वे भचरद्धे तु उद्धृत तु प्रख्यं मरणं याति प्रतिपद्यते देहग्छत् अत्मा, 

तदा उत्तमविदाम् महद्ादितच्विदाम् इव्येतत् , लोकान् अमरान् मलरहितान् 
ग्रातिपद्यते प्राप्रोति इव्येतत् ॥ १४७ ॥ 

रजसि ्रचद्ध तु परलयं मरणं गत्वा प्राप्य कमेखङ्धिषु कमोसक्तियुक्तेषु मञुष्येषु 
जायते । तथा तद्देव पीनः खतः तमसि प्रच्रद्धे मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जायते ॥ 

अतीतन्छोक्राथस्यैव संक्षपः उच्यते--कर्मणः खुकृतस्य सात्त्विकस्य इत्यथैः; 

आ)" रजसस्तु फल दुःखम् इ त्यट्पस्खदुःखम् 1 तथा एह शाक्रराक्ष्यश्ाखाया-- 

1४. 

जाटुःखशब्दः केवढुः खवाचीत्यन्यथाप्रतीतिनिरासायाह--रजसइति। दुःखराब्देनोच्यतदइति शे- 

षः। तत्कथमित्यत उक्तम्--अल्पेत्ि। अस्पत्वात्सुखस्याविवक्षेति भावः।कुत इत्यत आह- तथादीति। 
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राीत्म्यविदः। अज्ञानं तमसः फठम्-एवमन्यकारपचरद्धस्य तमसः फकम् अज्ञानपरस्परा- 
रूपम् ॥ १द॥ 

तदध्विकसच्वादिजनितं निर्मटखादिफरें किमित्याह - 
च्व =, १ 1 नेप द 

सात्सञ्चायत ज्ञान रजसा खम ष्व च) 
भ क त् विक ् 

प्रमादमादहदाो तमसा भवतोऽज्ञानमेव च)! ९७ 
पर्वं परम्परया जाताद्ध्विकसच्ाद्ात्मयाथास्म्यापयेश्चरूप ज्ञाने जायते; तथा 

प्रचा द्रजसस्स्रगीदिफरूखोभो जायते ; तथा प्रच्रद्धाच तमसः प्रमाद :--अनवध्राननि- 
[ (य है [न्व् क [क्य [१ [वष = 

पित्तासत्कममणि पचतिः ; ततश्च मोदो-- विपरीतज्ञानम्; ततश्चािकतरं तमः; तत्श्चा- 

ज्ञान- ज्ञानामावः ॥ १७ ॥ 

ऊध्वं गच्छन्ति सस्या मध्य तिष्ान्त राजसाः । 

जघन्यगुणडत्तिख्था अधा गच्छन्त तामसाः ॥ १८ 

एवमुक्तेन प्रकारेण सत्वस्था ऊर्व गच्छन्ति - क्रमेण संसारवन्धान्मोक्ं गच्छन्ति; 

रजस स्खरगदिफकलखोमकर्त्वाद्ाजसाः फरुसाध्नमूतं कमोलुष्ाय तत्फल्मजभूय पुन- 
रपि जनित्वा तदेव कमीयुतिष्ठन्तीति मध्ये तिष्ठन्ति : पुनराच्न्तिरूपतया डुःखपायमेच 
तत् ; तामसास्तु जघन्यगुणव्त्तिस्था उत्तसोत्तरनिकूषटतमोगुणच्रत्तिषु सिता अधो ग- 
रछन्ति ,अन्त्यत्वं, न तस्तियक्त्वं,ततः करिमिकीखादिजन्म, खावरत्व,ततोऽपि गुल्मकतास्व, 
ततश्च शिल।काष्टलोष्टतरणादित्वं गच्छन्तीत्यथः ॥ १८ ॥ 

तानोच्यन्ते । देवलोकशन्दो वा परन्रह्यलाकमपि संयल्नातीति ॥ १६८ ॥ 
पकयाककक व वा ण

ण 

दा आहुः दाषः सराच्वक्रम् एच नमर रूक्म् इति। रजखस्तु -राजसस्य कर्मणः इत्य - 

थैः, कमीधिकारात्--फलम् अपि दुःखम् एव, कार्णाचुरूप्यात् सजसमव । तथा 

अज्ञानं तमसः तामसस्य कर्मणः अधमस्य फलं पूकचत् ॥ १६॥ 

करिञखं गुणेभ्यो भवति -सच्वात् कन्धातव्मक्मत् सज्जायत समुत्पचत ज्ञानः स्जसा 

स्मेम पच च, प्रमादमोहो प्रमादश्च मोदश्च परमाद्मादह्य उभा तमसा पत् भरतः 

अज्ञानमेव च भवति ॥ १७॥ 

किञ--ऊर्व गच्छन्ति देवखोकादेष्ठु उत्पद्यन्त. सत्स्थाः सत््रगुणच्खत्तस्थाः । 

मध्ये तिष्ठन्ति मङष्येषु राजसाः । जघन्यगुणच्चे्तस्थाः ज वन्यच्च असा शतानन जवघन्य- 

गुणः तमः, तस्य चत्त निद्रारखस्यादे, तस्मन्. षस्त जघन्यगुणच्खत्तस्थाः मूढाः अधः 

गच्छन्ति पश्वादियोनिषु उत्पद्यन्ते, के १ तामसाः ॥ १८ ॥ 
______ ~~~ _____-_~_~~_~_-~~~~] 

आ" रजसो दयेव जायते मारया खखं दुःखं तस्मात्तान्सतुष्खिनो दुःखिन इत्याचक्ते!इति। 

अन्यथा दुःखस्यातिकष्त्वात्तमोध्रि कत्वं रजसो नस्यात् ॥ १६॥ 
= अ 

जारजस इति, पञ्चमी। मालयेति खखविरोषणम्।स्ताकात्मकर छल दुःखं चेवयथः। तान् राजसकर्यिणगः 

केवरूढुःखार्थाङ्खीकरे बाघकं चाह--अन्यथति । जातकष्^तरात् -- ज्ञानादपि कषटत्वात्। तत्फल्कस्य 

रजसः । तथा च (मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ‹ अधो गच्छन्त तामत्ता : › इत्यायथुक्तं स्यादिति भावः|) 

०6 
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रामादहारविदो्ेः फलाभिसखंन्धिरदितस्कूतविशेषेश्च परम्परया भरवधि तसखरस्वानां 

गुणात्ययद्वारेण ऊध्वैगमनप्रकारमाह-- 

नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टाजुषड्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ व 

पवं स्राच्िक्रादारसचया करखासिसन्धिरदहितभगवदायधनरूपकमायुष्ठान्च् रजः 

स्तमसी सर्वात्मनाभिभूय उच्कृष्सच्वनिष्टो यदाऽयं द छठा गुणेभ्यो.ऽन्यं क तीरं नाुपदयतिः; 
गुणा व सखाञुगुणघ्रचरत्तिषु कर्तार इति पद्यतिःगुणेभ्यश्च परं वेत्ति-कतेभ्यो गुणेभ्यञ्च 

परम्-अन्यमात्मानमकतीरं वेति; स मद्धावमधिगच्छति - मम यो भावस्तमधिगच्छति; 

तानन "ऊर्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः› इति यदि सच्वस्थस्यापवर्गोऽमिधीयते ; तद्यनन्तरं गुणत्रयाती- 

तस्यापवर्मवचनं व्याहन्येतेति शङ्कायामनन्तरथन्थमवतास्यति--आहारविद्धोधेरिति । आदारविदोषा- 

देस्सस्वविच्रद्िदेठस्वं पूर्वापरसिद्ध। सांसारिकतिरुणातिक्रमः, प्रचद्धेन सच्वेनोध्वंगमने च खसगतमिति 
मावः । क्लदिष्टादिनस्सन्तः ` भोक्तारं यज्ञतपसां › ‹ रेजस्तमश्चाभिभूय सत्व भवति भारतः? - इति 
पूरवोक्तादसारेण प्रकृतसंगतमर्थमाह--एवंसास्वि काहारेति। सवौत्मनेति अपुनख्द्धवमित्यर्थः। "नान्य 

गुणेभ्यः कतररिम्'इति गुणव्वतिरिक्तस्य कर्वृत्वनिष्रेधः । तच्र कर्ठरात्मनो गुणेम्यो.ऽन्यत्वनिषे धीमां - 
भूदित्याद--गुणापवेति । पुरर धर्मभूतपयलाश्रयत्वक्षणकव्त्वन्युदासायाद--स्वाचुगुणप्रन्रत्तिषु 

कर्तार इति ! कचित्कर्वृत्वालद्ईनस्यानात्मविदामपि संमवात्ततो विशेष्र उच्यते--गुणेभ्यञ्चति 1 
परत्वं प्रकताकारपेश्चया नियन्तुमाह -कर्ठभ्यदति। 'कर्तयः परम्? इत्युक्त्या कवत्वातिशखयघीन्युदासः - 

अन्यमिति । गुणानां परस्परमिवान्यत्वेऽपि कवरैत्वमविरुद्धमिव्यज्न प्रस्वुताकारविरहो ऽन्यशब्दाभिपेत 

इत्याद---अकर्तरमिति । गुणाश्रवपच्ीनामनाश्रयभूतं खतश्च तन्मूख्प्रृत्यनर्हीमि्य्थः । सखसरूपे- 
क्यशभ्रमव्युदासायानन्तरमन्थइत्यमिप्रायेण मद्धावशब्दाथंमाह--ममयोमावइति। गुणानां कर्तरत्वज्ञानम- 

प-पा॥ १. गी. ३-१३ ॥ | ३, गी. १४-१०॥ 
२. गी ५.२९ ॥ 

खा॥ “पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वररूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु खखदुःखमोहा- 
व्मकेषु * सुखी डुःखी मूढः अदम् अस्मि › इव्येवंरूपः यः सङ्गः सः कारणं पुरुषस्य 
सदंस्योनिजन्मप्राक्षिलक्षणस्य संसारस्य ` इति समासेन पवाभ्याये यत् उक्तं, तत् इद 
^ सत्व रसस्तम इति गुणाः पकृतिसलम्भवाः ` इति आरभ्य गुणस्वरूपं, गुणच्न्तं, खन्र- 
तेन च गुणानां बन्ध्रकत्वं, गुणच्त्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिः, इत्येतत् सर्व॑ मि- 
थ्याज्ञानमरं बन्धकारणं विस्तरेण उक्त्वा, अश्युना सम्यग्दर्शनात् मोक्षो वक्तव्यः इत्य- 
लीः आदः गजान्त शल्य कावेकारणाविषधाकारेण यरिणतेभ्यः गुणेभ्यः कर्तारम् 

अन्यं यद्द् द्रष्टा विद्धान् सन् न अजुपद्यति, “गुणाः पव सर्वावस्थासु सर्वकर्मणां क्तीरःः 
८ 

आ॥परिणासिकन्तौरं गुणेभ्यो ऽन्यं न प्यति । अन्यथा 'यद्ा पद्यः पदयते सक्मवर्णी 

ज "नान्य गुणेभ्यः कर्तारम्' इति सखतन्लकवैत्व गुणानामेव नान्यस्येद्युच्यत इत्यपव्याख्याननिर - 

हन [क की [ ० क. क ऋ क कि 

साथमाह---वार्णामात । इत एतादत्यत आह-अन्यथाते। गुणेभ्यो ऽन्यस्य कर्तरत्वाभवे। मोश्च- 
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राएतद्ुक्तं भवति--आत्मनस्खतः परिद्युद्धसभावस्य पूर्वैपूयैक्मैमूखगुणसङ्गनिमित्तं वि- 
विधकमखु कलतैत्वम् ; आत्मा ख्वतस्त्वकती अपरिच्छिन्नज्ञानैकाकार इव्येवमात्मानं यदा 
परयति, तदा मद्धावमधिगच्छतीति ॥ २९. ॥ 

कतभ्यो गुणेभ्योऽन्यमकर्तीरमात्मानं परयन् भगव दावमधिगच्छतीध्युक्तम् ; 
स भगवद्भावः कीदश इत्यत आह-- 

गुणानेतानतीत्य लीन् देदी देहसथ्ुद्धवान् । 
२ 

जन्पमृत्युजरादुःखेविग॒क्तोऽगरतमश्चुते ॥ २० 
तानपयुक्तम्, आत्मनो ऽकररत्वं ठ कर्ता राघ््ार्थवखात्” इत्या दिविरुडम् ; तत्राह---एत दुक्तमिति। 
पुण्यपापरूपेषु छोकिकेषु च कर्मसु कर्वत्वमख्वाभाविक्र+न पुनः प्रयल्ाश्रवत्वमित्यभिप्रयिणाह--आत्म- 
नस्स्र तइति! एतेन परशब्दस्यार परमात्मपरत्वं न विवश्चितमिच्पि दर्दितम्। विविधक्मैखिति-- 
सांसारिकसाच्विकराजसतामसकर्मखिव्यर्थः। स्वतस्त्वकर्तैति-गुणक्तेषु तेष्वेव; अन्यथा "जक्षत्क्रीडन् › 
इत्यादि विरोधात्) अत°मद्धावम् इति तादात्म्य प्रतीत स्मात्,तचचभ्मैम साधर्म्यमागताः इति प्रागुक्त- 
विरुद्धम् । श्रुतिश्च " वरम साम्यमुपैति इति । श्ुयन्तरं च "यथोदके शुद्धे छदधमासिक्तं तादृगेव 
भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा मवति गोतम ` इति । अंत्रोदकद्यस्य ससरगेऽपि खस्पेक्यासं - 
भवात्तादक्छब्द स्वारस्याच साम्यपरत्व व्यक्तम् 1 आदह च जनकाय वसिष्ठः- "परेण परधर्मं च भव- 

स्येष समेत्य वै! विष्दधर्मा श्ुदधेन बुद्धेन च स बुद्धिमान् । वियुक्तघमौ मुक्तेन समेत्य हि तदा मवेत्। 
वियोग धर्मिणा चैव वियोगात्मा मवत्यपि । विमोक्षिणा विमोक्षी च समेयेह तदा मवेत् । छ्चिना 
नच ज्युचिश्नैव मवत्यमितदीस्निमान् । विमल्ात्मा भवव्येघ समेत्य विमल्रत्मना । केवखाप्मा तथाचैव 

केवखेन समेत्य वै । खतन्लश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्त्वमवाप्तुयात्ः इति ॥ २९ ॥ 
तदेवमनेकश्चुतिस्परव्यादिविरुडं मुक्तस्य भगवच्वै कथमुच्यत इति शङ्कायायुक्तमथं क्रम्य इत्या - 

दिनानूग्ानन्तरश्छोकमवतारयति--स भगवद्धावःकीद शइ ति। देदसमुद्धवानच्' इत्यत देदोत्पत्तिवी - 
जमूतानिति परव्याख्यानमयुक्तम् , ‹ युणाः प्रकृतिसषमवा; * इतिवदलापि प्रक्ृतिपरिणतिरूपदे - 

प्र-पा॥ ९. खारी. २-३-३३ ॥ ` एवेत्यर्थ; । गोतमेति सदहषै सम्बोधनम् ॥ 

२. छा. <-१२-३ ॥ ६. भारते. चन्ति मोक्ष. ३१३. अध्या. 

३. गी. १४-२॥ ४. सु. ३-१-३॥ | २६-२०. शोकाः । अत्र सुक्तस्यस्वातन्तयोक्तिः- 

५. कठोप. २-४-१५ ॥ सवैत्रकात्म्यज्ञानस्य : अकमैवद्यत्वािप्रायेति श्रीरदस्यलयसारे (२२) अ- 

फलमाद--यथोदकमित्ति । यथा शुद्धे-ञ्युदनर भ्र- , धिकार युरुभिरे बीक्तम् । सुक्तविषयस्नरादूखब्दस्या- 
९ [3 क (~ ५ ~ ० >, _ भ क्षिप्तन्तस्सङश्षमेव मवति, नतु किञ्चिदपि वेसाढृदयम्। । ै ः-८अक्मवक्य -° इति भाष्यकारेरक्तम् इत्यपि तत्रैवा - 

एवम्मनननिदिःष्यासनशीलस्यात्मापि परमात्मसटृरा । नुखदीतम् ॥ 

दा॥ इत्येवं पदयतिःगुणेभ्यश्च पर गुणव्यापारसाश्षिभरूतं वेत्तिःमद्धावं मम भाव वादे वत्वं 
° वासुदेवः सर्वम्” इत्येवं पदयन् खन् सः द्रष्ठा अधिगच्छति ॥ ६९ ॥ 

कथं खः अधिगच्छति इति १ उच्यतै-- गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीच 
करन वन्य 

आकतौरमीरां पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ` इति श्चुतिविरोधः॥'नाहं कत्त न कती त्वं कतौ यस्तु 

सदा पुः ' इति मोश्च धमं ॥ १९ ॥ 

ज।॥ धमे परमेश्वरस्य कर्रत्वसुक्त, तद्विरोधशवेति वाक्यरोषः ।} १९ ॥ 
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रा¶अयं देहा देदस्मरुद्धवान्- देहाकारपारेणतपच्ातसमुद्धवानतान् सत्त्वादय जच 

गुणानतीत्य तेभ्यो ऽन्यं ज्ञानकाक्रारमात्मान पश्यन् जन्मब्त्युजयादुःखावसुक्ताखतमाः 

त्मानमचुभवाते : पष मद्धाव इत्यथः ॥ २० ॥ 
अथ गुणातीतस्य स्वरूपसूचनाचारप्रकार गुणास्ययहेतु च प्रच्छन् अखन उच्च 

अज्ञेन उवाच- 
कैरिङ्गखिगुणानेतानतीतो भवति रभो । 
किमाचारः; कथं चैतांखीन् युणानत्तिदतेते ॥ २१ 

सर्वाद्ानच् जान् युणानतानतातः काटज्ञ कटश्चषणेःउपदलाश्चता भचातःकमाचारः 

केनाचारेण युक्ताऽसा अस्य स्वरूपात्रगताङ्ङ्गभ्रूताच्रारः रर इत्यथः; कथ चतान् 

--केनोपायेन सस्वादींख्रीन् गुणानतिवतेते ॥ २९ ॥ 

श्रीभगवाच्ुवाच-- 
मकारं च प्रति च मोहमेव च पाण्डव | 
न द्रष्ट संप्रहृत्तानि न निष्टत्तानि काह्ूति ॥ २२ 

तादाश्रयदवचनस्य युक्तत्वादिव्यभिप्रायणाद-- देहाकारपरेणतप्रर्तिसमुदधवाानाते वक्ष्यमाण 
प्रकारेण युणात्ययो वद्धद या ग्मेवेत्याह-गुणानतीद्य नेभ्यो ऽन्यमियादिना। जन्मख्ल्युजरादुःखेः 
जन्मादि कृतेः खेरिः्यर्थः। -- जन्मादिभिस्तत्छाध्येश्च दुःखेरिति वा।*मद्धाव सो ऽधिगच्छति इत्युक्तमेव 
“विखक्तो ऽग्रतमदनुतेः इत्यनेन विनव्रतसित्याह -- आ1त्मानमचुभवतीति । पषमद्धावइत्य वदति- 
एष इति न पुनद्श्रुत्यादे विरुद्ध इत्यथः ॥ २० ॥ 

अचर स्वावस्थानिरूपणाचर्थम् अञैनप्रश्रमवतारयति--अथेति। "कैग" “किमाचारः इत्यन- 

योरान्तरत्राह्रूपोपकश्षणपरत्वाद् करारित्व*कथं च? इत्युपायस्य प्रथक्प्रभरश्चत्यमित्रेतयाह स्वरूपसूचना- 
चारपकारं गुणात्ययहे तु चति। लिज्ञखब्दस्य वेध।दावपि प्रयोगात्तस्यच "न जछिङ्घं घर्मकारणम्?इति 
गुणातीतोपलक्नणत्वायोगादान्तर्माद्साधारणधर्मविवक्चाममिप्रेयाह- -कैश्चणेरि ति। "किमाचारः? 
इत्यस्य कोऽस्याचार इति वदहुवीहिमभिम्रेत्याह---केनाचारेण युक्तो ऽसाविति। अच्राचारशब्दस्या- 
व्यभिचारिाह्यलिङ्गपरतामाद--अस्य स्वरूपावगतेलिङ्गभूतेति 1 ययपि स्वसंवे्ेरान्तरेस्खस्मिन् 

गुणात्ययः प्रतीयेत; तथापि परेषु वाद्येराचारेस्तदनुमानमिति तदथ प्रथक्प्रश्च इति भावः ] क्थंशन्द- 

स्यात्रोपायभूतप्रकारपरतायाः प्रतिवचनप्रकरारेणावगतत्वात् प्रतिश्षेपपरतामवष्ठानबाह्यफर्द शाम्रकारप- 
रतां च व्युदस्यति--केनोपायनेति ॥ २१॥ 

दशाश्नेव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान् जीन देही देहसमु द्धवान् देहोत्पत्तिवीजभूतान जन्म- 
सरत्युजरादुम्खेः जन्म च स्वत्युश्च जरा च दुःखं च जन्म सुस्युजसादुःखानि तैः जीवन्नेव 
विमुक्तः सन् वहान् अख्तम् अचत, ण्व महद्धावम् आधगच्छति इस्यथेः ॥ २०॥ 

जीवन्नेव गुणान् अतीत्य अग्मुतम् अदचुते इति प्रश्नबीजं प्रतिरूभ्य, अञ्न उवाच 
--कैः लिङ्केः चिहेः जीन् गुणान् एतान् व्याख्यातान् अतीतः अतिक्रान्तः मवति प्रभो 

किमाचारः कः अस्य आचारः इति किमाचारः कथं केन च प्रकारेण एतान् चीन 
गुणान् अतिवतैते अत्तीत्य वतेते ॥ २१९ ॥ 
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राजात्मव्यतिरिक्तषु वस्तुष्वनिषटेषु सम्प्रजत्तानि सत्त्वरजस्तमसां कायीणि पकाद्ापष - 
चृत्तिमोदाख्यानि यो न दवेष्टि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेष्विष्ेषु वस्तुषु तान्येव निच्धुत्तानि न 
काङ्कुति २२॥ 

ता।[आत्मव्यतिरिक्तेष्वित्यादि-अयमभिप्रायः-- 'आत्मव्यतिरिक्तानि वस्तूनि दिविधानि इष्टा- 

न्यनिशनिच ; तच्रानिषटतत्साधनेघर संप्रयुक्तेषु दवेषः ; इष्टतत्सा धनेषु च निडत्तेषु काङ्कंति खोकसिद्ध् ; 
तचानिषटेघु साध्येप् साधनतया सेप्रहृत्तानि गुणकार्याणियो नदेष्ि; इष्टेषु च साध्येषु साधनतया 
खित्वा बिनिव्रत्तानि पुननं काङ्कुति । प्रकारास्यानिष्टसाघनत्वं मयादिदेतुषु व्यक्तम् ; इष्टसाधनत्वमनु - 

कूकविष्येषु प्रदृत्तेसपथ्यमेषजादिषु मोदस्यानुकूलेषु प्रतिकरूख्बुदौ प्रतिक्रटेषु बानुर ल्खुद्धो--इति। देष- 
काङ्कयोः प्रतिषे धारथप्रसङ्गसिद्धयर्थम् इष्टानिोक्तिः ॥ २२ ॥ 

दरा॥ गुणातीतस्य क्षण गुणातीतत्वोपायं च अज्जुनेन पुष्टः अस्मिन् श्छोके भन्चद्धया्थं 
प्रतिवचनं भगवा उवाच । यत् तावत् कैः लिङ्ैः युक्तो गुणातीतो भवतिः इति, 
तत् शणु- प्रकाश च खच्वकार्य, पच्रत्ति च रजःकार्यं, मोहमेव च तमःकार्यम् , 
इत्येतानि न दष्ट सम्परचत्तानि सम्यण्विषयमभावेन उद्धूतानि--“ मम तामसः प्रत्ययो 

जातः, तेन अहं मढः; तथा राजसी प्रच्चत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका, तेन अहं रजसा 
म्रचर्तितः प्रचलितः स्वरूपात्; कष्टं मम वतेते यः अयं स्वरूपावस्थाभ्रंश्चः ; तथा सा- 
च्विको गुणः परकालशात्मा मां विवेकित्वम् आपादयन् सुखेन च आसञ्जयन् बध्नाति 
इति तानि देष असम्यग्दरिस्वेन । तत् प्पवं गुणातीतो न दे सम्परचत्तानि । यथाच 
साच्विकादिः पुरुषः खत्वादि कार्याणि आस्मानं पति भ्रकाड्य निद्नत्तानि काङ्घति, न 

आीप्रायो न ष्टि न काक्कति तथा हि सामवेदे माह्छवेयशाखायां--* रजस्तमः सत्व- 
गुणान्प्च्त्तान्धरायो न च दवेष्टि न चापि काङ्कति । तथाऽपि सुक्ष्म सच्वगुणं च कङ्क 
यदि भविष्टं खुतमश्च जद्यात् ` इति । “न हि देवा ऋषयश्च सत्वस्था चपसत्तम । हीनाः 
स्वेन सृक्ष्मेण ततो वैकारिका मताः ॥ कथं वैकारिको गच्छत्पुरुषः पुरुषोत्तमम् 
इति मोक्ष धमे । “सात्विकः पुरुषञ्याघ भवेन्मोह्ला थनिश्ितः ` इति च ॥ २२ ॥ 

ज।॥'प्रकाद्य च प्रव्तिचः इत्यनेन गुणातीतस्य सर्वथा सच्वादिरुणका्यषु प्रकाशादिषु देषाका्षे 
न स्त इत्युच्यत इत्यन्यथाप्रती तिनिरसाथंमाह-- भरायइति । इदमुक्तं भमवति--सच्वादयो गुणा दवि 
विधाः, स्थूलाः सुष्ष्माश्च । तत स्थूलेभ्यो लोकिकाः प्रकाशप्रञचत्तिमोहाः जायन्ते 1 सक्षमम्यस्तु परमे- 
श्रादििषयाः । तलाचेषु गुणातीतस्य दवेषाकाक्षे प्रायो न स्तः ; न तु सवंथा प्रारन्धवशात्कदाचित्स- 
भवात् 1 दितोयेषु ठ आकाङ्खादिकं विद्यत एव, इति । ऊत एतदित्यत आद-तथादीति। यद्यपि 
न द्ठीत्यादिकमुक्तम् , तथाऽपि यदि सुतमः--सृक्ष्मतमो देववशात्त प्रविष्ट स्यात्;तदा सौ तजद्यात् 
द्विष्यात् । गुणातीतानां च सृष्ष्मसच्वसद्धावि भरतवाक्यं च पठति--नहींति । यदि देवा ऋषयश्च 

सृक्षमेण स्वेन हीनाः स्युः, तदा सच्स्था इति नोच्येरन् ; किं त॒ ततः -तदा वैकारिकाः मताः प्रस - 
व्येरम् ; ततः किं कथं वैकारिको गच्छेत् पुद्षोत्तमम् । तेषां मोक्षो न स्यादिति यावत् । अस्ति च 
तेषां सोश्च; अतः सृक्ष्मसवन्त एव त इत्यथः ; (सात्त्विकः सृष्ष्मसत्वनान् ‡ ‹ ससृष््मस्तच्वसंयुक्तः 

सेयुक्तखिभिरश्वरेः । पुरुषः पुरषं गच्छेनिष्करियः पञचविंद्यकः: इति सष्टमसच्वप्रकरणात्। मोक्षाथ- 
निश्चितः मोक्षरक्षणे पुरुषार्थे निश्चितः ॥ २२ ॥ 
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[न [4 चः = क कषत 

उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचास्यते । 
¢ [8 ् [क क ऋ. 

गृणा वतन्त इव्यव योऽवतिष्टति नङ्गते ॥ वा ५ र 

रा|।उद्ासीनवदासानः - गुणव्यतिरिक्तात्मावरोकनतृष्ल्या शना ता 

गुणेद्रषाकाङ्काद्ारेगयो न विच्रास्यते; गुणार्खेषु कायषु परकाशा1द्जु चचन्त 
भ ~ _ € @ प् 

इत्यनुस्लन्त्राय यस्तुप्णीमवतिषएठते ; नेङ्गते न गुणक्रायाजुखुण चच्त ॥ २३ ॥ 

समदुःघुखस्खस्थस्समलोष्टास्मकाच्चनः । 

तुस्यमियाभियो धी रस्त॒ल्यनिन्दात्मसंस्ततिः ॥ २४ 
ष अ क [कय निधिष् वि 

मानावमानयोस्त॒स्यस्तुस्यो पिलारिपक्षयाः । 

सवारम्भपरित्या्गी सयणातीतसस उच्यते ॥ २५ 
५ ^~ [क [क ह~ (तञ 

समदुःखसुखः - खुख दु :खयोस्समाचत्तः, स्वस्थः - स्वास्मन् स्ितस्स्वात्मकाभरेय 

त्वेन तच्यतिरिक्तपु्ादिजन्ममरणादिश्खदु :खयोस्सखमचित्त इत्यथः $ तत एव समल 

ता॥ ऋय तरह्यतेष्कथेच सरीर इष्टानिष्ठसाधनसंपत्तौ न विक्रियेतेत्यलोत्तरम्--उदासीनवदिति । 

आत्मव्यतिरिक्तौदासीन्य च गुणकायदधिपकाङ्खानिइत्तिदे वः! न विचाल्यते - वाह्यविष्येधु कार्यद्वारा न 
यवत इत्यभरः । अविचास्यत्वविवरणाय दवे षाकाद्कद्धारेणेति विचर्नप्रकयेक्तिः। “गुणा गुणेषु वर्तन्ते 
इत्युक्तस्य ‹ गुणा वर्वन्ते : इत्यस्य चैकार्थ्य॑ दद्ीयन्नविचाल्यतदहिवमाद--गुणास्खेषुकार्येभ्विति । 
इतिकरणमनुसंधःनप्रकारपरसित्याह --अनु संधघायेति । एवकारयमिप्रेतमाह-- तुष्णीमिति । छन्दो- 
भङ्गभयादा् परस्मैषदमित्याइ-- तूष्णीम बतिष्ठतइति 1 सखकारयपरडततेः करिमेभिर्ममेति भावः । तदे - 
तदौदासीन्यविवरणम्। °न विचास्यते"इत्यनेन नेङ्गतेः इति विडरतम् । तदाह-- न गुणकायौुगु- 

णं चेषटतइति । न दवेषकाङ्कातुणे प्रवर्तत इत्यर्थ; ॥ २३ ॥ 
समदुःखलुखत्वादिकं प्रागेव खुचिश्षितम्, स्वस्थरब्देन विकारराहित्ययुणानन्विधानादिमाचम्र- 

तिपादन पुनरुक्तम् ; आत्मनिष्ठताविधानं तु बहुविधसमचित्तताप्रतिपादने हेठतयोपयुक्तमित्यसिप्रये- 
णाह -- स्वस्मिन् स्थतइति । तदमिप्रेतमाइ-- स्वास्मैकथियत्वनेति । सुखदुः्खभ्रियापियादि शब्दा- 
नामनतिभिन्नार्थानासपि लोक्व्यवदारच्छायवा पुनरुक्तिः परिहता । तत एव--सखस्थत्वादेवेव्यर्थः । 
प-पा॥ २. गी ॥ 

दा।तथा गुणातीतो निच्चत्तानि काष्कुति इत्यथैः। एतत् न परप्रत्यश्चं लिज्गम्। कि तर्दि?-- 
ख्वार्मप्रत्यक्षन्वात् आत्माथमेव एतत् लक्षणम् 1 न हि स्वात्मरविषयं देषं काङ्कां वा परः 
परयति ॥ २२ ॥ 

अथ इद्धानीं ˆ गुणातीनः किमाचारः! › इति प्रश्चस्य प्रतिवचनम् आह--उदासी- 
नवत् यथा उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते, तथा अय गुणातीतत्वोपायममे ष्तः 
आसीनः आन्मवित्् गुणेः यः संन्यासी न विचाल्यते विवेकदद्यौनावस्थातः । तदतत् 
स्फुटीकरोति गुणाः कायकरणविषयाकारेण परिणताः अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति यः 
अवति्टति-- छन्दोभङ्गभयात् पर स्परैपदश्रयोगः-- "यः अदुतिष्ठति "इति वा पाठान्तरम्; 
न इङ्त्त न रखति, स्वरूपावस्य एव भवति इत्यथः ॥ २२३॥ 

क्ञचि--समदुःखस्ुखः समे दुःखसुखे यस्य सः समदुःखसुखः, स्वस्थः स्वात्मनि 
सवितः भरसन्नः? समानि रोणएाद्मकाञ्चनानि यस्य सः समरो्ादमकाञनः, तुस्यधिया- 
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रा#चछादमकख्िनः; तत एव तुस्पच्रयाधयः - तुल्यप्रियापरियावेषयः; धारः -प्रक्ृत्यात्मति - 
वककृरचारूः ; तत ष्व ठुल्पानन्दात्मसस्तुतः - आत्मनि मसु ष्यत्वादयायसानक्ृनमुणा- 
गुणानामत्तस्तुतानन्द यास्स्वासस्बन्धाचुसन्धानेन तुद्याचत्तः : तत्पयुक्तमानात्रमानयाः 
तत्प्रयुक्ताचन्रास्पश्षयारप सखसम्बन्धाभावादेव तुल्यल्चत्तः ; तथा दाहत्वधयुक्तसवार- 
स्भपास्तयाया; य पफकवस्भूतः, स युणातात उच्यते ॥ ८८ ॥ २4+॥ 

अथवरूपसुणःलयय प्रघाचहतुमाह- 

ताप्प्रियापियोपनतावक्नोभ्यत्वादेस्वुस्यप्रियाप्रियादि शब्दै स्सिद्धत्वादत्न विवश्षित धीविदोषवच्यखश्नणं धी - 
र्त्वं निन्दास्त॒तिसाम्यादों वथा देत॒र्मवति; तथा विशिनष्टि --प्कृत्यात्मघ्विवेकक्कदालदति। “धीरः - 

इत्यन्तेरान्तरलछक्षणान्युक्तानि।अथ वाह्याचारलिञ्गपरशरोत्तरमित्यिप्रविणाह-- तत एव तुस्यनिन्दान्म- 
रुतुतिरिति ¦ 'समदुःखः' इत्यादिके बाह्यटिङ्गपर्समिति केचित् । स्वतिनिन्दे हि गुणदोषख्यापन- 
ख्ये;तच्र विविक्तात्मदर्दीनो देहगतेस्सोन्दथवेरूप्यादि गुणदोषैः स्वुतिनिन्दाप्रद्रततौ परस्त॒तिनिन्दयो रिष 
न प्रीत्यादिसंभव इत्याह--आत्मनीति । ' भूर्वाः पूजितपूजकाः › इति न्यायेन लोकिकाः स्ठ॒ते 

=> ^~ ९ 

मानयन्ति, *निन्दितमवमन्यन्ते : मानावमानप्रकाराश्च छोकव्यवहारतद्यास्रतश्च सिद्धाः; ' तच मान- 

यिता मिल्लाणि मवन्ति ; अवमन्तारस्त्वरयः' इति रोकटष्टकमविवश्चामाह--तत्प्रुक्तति । वाचि- 
कस्त॒तिनिन्दयोः प्रथगुपादानादत्र मानावमानदब्दो मानसकाविकविषयौ । समबुदधेरपि गुणातीतस्य 

परखुद्धिकल्पितौ मिलारिपश्चौ वि्येते । आरभ्यत इत्यारम्भः -कर्म, कृतप्रतिक्रतादिरूपः । अपवर्गाथार - 
म्भव्यवच्छेदायाह-- दे हित्वप्रयुक्तेति। सांसारिकसवारम्भपरित्यागीत्यथः। एतदेव बद्यःचारलिङ्गम् । 
आन्तररद्वेषादिसिवबाह्येरारम्भपरि्यागादिभिश्च गुणातीतो क्क्यते । त एव च गुणात्ययोपाया 
इति प्रश्रल्रये प्रत्युक्तं भवति ॥ २५ ॥ 

तल “मांच इति खोकेन पथरुपायविधिरङ्काव्युदासायाह--अथति।गुणात्ययहेतुघरु अप्रधानक्रथ- 

प-पा ॥ १. श्रौभारत- उोगपवैणि. प्रजागरपर्वणि | कामितक।सिन्यो मरकं: पूजितपूजकाः? इतति ॥ 
विदुरा पदेल्ाध्याये. २३. धृतरा प्रति विदुरः-&२ २, स्तुवन्त. पा॥ 

छो, (दाविमौ पुरषन्याघ्र प्ररप्रत्ययकारिणौ । स्विः ¦ इ. निन्दकं. पा॥ 

दा॥भरियः प्रियं च अपियं च तुल्ये समे यस्य सः अयं तुल्यप्रियाधियः. धीरः ध्वीमान् , 
तट्यनिन्दात्मसस्तुतिः निन्दा च आत्मसंस्तुतिश्च निन्दात्मसंस्तुतीः तय्ये निन्दात्म- 
सस्तुती यस्य यतेः सखः तुख्यनिन्दात्मसस्तुतिः ॥ २४ ॥ 

किञ्च मानावमानयोः तुल्यः समः निर्विकारः ; तुल्यः मिज्ञारिपक्षयोः-- यद्यपि 
उदासीना मवन्ति केचित् स्वाभिघ्रायेण, तथापि पराभिप्रा्रेण सिजारिपश्चयोरिव मव. 

न्ति इति । अयं तु तुल्यो मिन्नारि पक्षयोः इत्याह । सवौरम्मपरित्यागी- दाद छाथौनि 
कमीणि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः, सर्वान् आरम्भान् परित्यक्तुं शीकम् अस्य इति 
सकीरम्भपरित्यागी, देदशध्रारणमाघ्ननिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकमेपरिद्यागी इत्यथैः । 
गुणातीतः सः उच्यते ॥ २५॥ 

आतुख्यत्वाथे उक्तः पुरस्तात् ॥ २५ ॥ 

ज।॥ 'समदःखसुखःः इत्यादिना सवथा सुखादों वुस्यत्वबुद्धिरुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासाथमाईह 

तुल्यस्वेति । वस्यत्ववाचिनः शब्दस्या इत्यथः! ^ प्रायः खवान् इत्याद्युक्तरीयति मावः ॥ २.५॥ 
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मां च योऽव्यभिचारेण न सेवते । 
[ भूः स गुणान् समतीव्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ 

या॥*° नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् ` इत्यादिनोकतेन भक्स्यात्मविवेकाडुसन्धानमाजेण न 
गुणाद्ययस्सम्पत्स्यते, तस्यानादिकारुपव्त्तविपरीतवासखनाबाध्यत्वसम्मवात् , मां स- 
त्यसङ्कल्पं परमकारुणिकमाधितवात्सल्यजकूधिम् अन्यभिचारेण एेकान्त्यविशि्ेन भ- 
क्तियोगेन च यस्सेवते, ख पएतान् सतादीन् गुणान् दुरत्ययान् अतीत्य जह्मभूयाय - ज- 

द् क क्ष (4 कष, ५ 

ह्यत्वाय कल्पते - ब्ह्मभाचायोम्यो भवति, यथावखितमात्मानमसखतमन्ययं प्राभोतीत्यथेः ॥ 

ता।॥नानन्तरमित्यर्थः। अत एव हि पध्यानहेतुमाहेत्युक्तम्। नान्यमित्यादि -दद्रारोपकारकाणां पतिब- 
न्धकमभूयस्तया केवलानां न कार्यक्ररत्वमिति भाव ^माम्” इत्यनेन बासनापर्वन्तानादिप्रतिवन्धकप्रशाम- 

नोपयिकरुणयोगविवश्चामाह-सत्यसकस्पमित्यादिना। ¶वराभिध्यानात्व वियोदहिते ततो ह्यस्य बन्ध- 
विपर्ययो ` इति सूनोक्तप्रकरेण बन्धसंकस्पवत्तन्निवर्तनसंकस्पो ऽपि परमात्मनो न प्रतिहन्येतेति भावः । 
सत्यसंकस्पस्यापि समत्वादोदासीन्यपरिहदाराय परमकारुणिकत्वोक्तिः । सदोषेषु ससारिषु करुणायाः 

कोऽवकाड इत्यलाइ--आधितवात्खल्यजखधिसिति । एवं निगरहानुग्रहसाधारणस्य सत्यसंकल्प 
त्वस्य अनुग्रहप्रावण्यपदरदानार्थं करारूण्यवात्सस्यरूपयुणद्वयमक्तम् । अव्यभिचारो देवतान्तर दिषरित्या- 
गसूप इत्यभिप्रायेणाद-पेकान्त्यविरि्टेनेति । भक्तियोगेन सह तदङ्गानां पूवोक्तानां समु्यार्थश्च- 
शब्द; । तैरपि परमात्मैव हि सेव्यते । “एतान्” इत्यनेन गुणानां बन्धकत्वं पूर्वोक्तं पराग्ृहयतः इत्य - 

मिपरयिणाह--दुरत्ययानिति । एतेन «^ देवो ह्येषा गुणमयी › इत्यादि छोकोक्तमपि स्मारितम् । 
कल्यत इत्यनेनाभित्रेतमाद--बह्मभावयोग्यो भव तीति । कोऽसौ जीवस्य ब्रह्मभावः काच 
तव्योग्यतेत्यजनाह--यथावस्ि तमिति । नैह्यभूतः प्रसन्नात्मा इत्यादिष्विव अमतत्वाग्ययत्वादिभि- 
नंह्यसाम्यमेव श्रुत्यादिसिद्धमिह ब्रह्मभावः ; तच ब्रह्मसम रूपं “जन्मग्रत्युजरादुःखेरविसुक्तो ऽग्तमदलुतेः 
^ दे देदिनमभ्ययम्' इत्यादिभिंरिदेवोक्तम्। अनन्तर-छछोके च “अमरतस्याव्ययस्यच इति विरोष्यत इति 
भावः । साङ्घेनेकान्तिकभक्तियोगेन सेवितोऽदमेव मुमुश्चोमोश्चप्रद इत्युक्तं भवति ॥ २६ ॥ 

प्र-पा॥* गो. १४-११॥ २* गी, ७-१४॥ ३. गी. १८-५४ ॥ 
२१. खारी. २३-१ -र्द ॥ र गी. ९४-२० ॥ ष्व गी. र ४-९ ॥ 

शा" उदासीनवत् ` इत्यादि ^ गुणातीतः स उच्यते ` इत्येतदन्तम् उक्तं यावत् यल्ञ- 
सरध्यं तावत् संन्यासिनः अुष्ेयं गुणातीतत्वसराधनं मुमुक्षोः ; स्िरीभूतं तु खसंवेद्यं 
सत् गुणातीतस्य यतेः रक्षणं भवति । अश्युना ˆ कथं च जीन् गुणान् अतिवर्तते? › इष्य- 
स्य प्रश्चस्य प्रतिघचनम् आह-- मां च ईश्वरं नारायणं सर्बभूतद्ृद याधितं यो यतिः 
कमी वा अव्यभिचारेण न कदाचित् यो च्यमिचरति भक्तियोगः- जनं भक्तिः, सैव 

[ ~प [ ० क व व्र आ॥ब्रह्मवत् प्रङृतिवद्धगवस्पियत्वं ब्रह्मभूयम्। न तु तावस्मियत्वम् । किं तु धियत्व - 
ज॥ (द्मभूयाय "इत्यस्य परब्रह्त्वायेति व्याख्याने म्माणविर्दधमिति भवेनान्यथा व्याचष्े-बरह्मवदि - 
ति 1 नात्र ब्रह्मशब्द पर बह्म किं “मम योनिर्महद्रक्ष' इति भ्रकृता प्रकृतिरेव; ¶्नह्मणो हि प्रतिष्ठा- 
ऽहम्” इत्युत्तरवाक्यात् । तद्धयं च न तादात्म्य, किंतु तद्भद्धगवस्परियत्वमेव, अन्यस्यान्यभावायोगा- 
दिति भावः । तक्ति यावत्परकृतेर्मगवस्ियस्व, ताबद्भणातीतस्येत्यतः सप्रमाणमाह- नत्विति | तक्कि 
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ब्रह्मणो हि भतिष्ठाहमगरतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ 

ॐ तत्सदिति. 

इति श्रीमद्धगवद्धीतासूषनिषत्स पखह्यविद्यायां योगसारे भीक्रष्णाज्नसवदे 
गुणत्रयविमागयोगो नाम चुर्द॑यो.ऽध्यायः ॥ १४॥ 

श्रीकृष्णाय परबह्षणे नमः. 

रादिाब्दो हेतो ; यस्मादहमभ्ययिचार्मिक्तियोगेन सेवितोऽश्चतस्याव्ययस्यच त्र- 
[ १ व | (~ ह्मणः प्रतिष्ठा+तथा शाश्वतस्य च धर्मस्य, अतिदायितनिव्येश्वर्यस्येकान्तिकस्य च सख- 

त्ताप्सवमपवर्गप्रदानपरसङ्गे शारीरके यथा °करमत उपपत्तेः'इति सामान्यतस्सककरूफल्प्रदत्व फर- 

स्यानन्या धीनत्वख्यापनायोपपादि्त,तथाल्लापि मध्यमषर्कप्रप्ितफलक्नयप्रदातृत्वं प्रक्रतदेवत्वस्थापनार्थ- 
तयानन्तर्णरोकेनोच्यत इत्यभिप्रयिणाह-हिराच्दों हेताविति! नात्र बक्षशब्दस्साश्चात्परबदह्यविषयः, 
‹ अहं बरह्मणः प्रतिष्ठा" इति वेयधिकरण्यादिवियो धात् ; नच मोक्त॒मोग्यनियन्तृरूयेण अचंरास्य बद्मण 
ईधरांशः प्रथुत्वात्मतिष्ठेति वाच्यम् , ईश्वरस्यैव ब्रह्मत्वस्थापनात् ; नच निर्विकल्पकं ल्यं विकस्पितस्य 
बह्यणः प्रतिष्ठेति बा, मत्यगात्मा परमात्मनः प्रतिष्ठेति वा वाच्य, श्रुत्यादिवैपरीत्यात्, तन्मतनिर्मनाचः 
नापि मूखग्रकृत्यादिःविषयः, प्रस्तुतदेवत्वायोगात्ः अतो “बद्भूयाय कस्पतेः इति जीवस्य करूदसाभा- 
वित्वेन निर्दिष्ट रूपमिह बद्यशब्देनोपचर्यते; वाह शस्य रूपस्याह प्रतिष्ठा । किमुक्तं भवति १ स॒सुश्चोः 
पख्रह्मसमानपरिञ्चद्धखरूपप्राततो शासनोदितेषु सिद्धेषु साद्येषु च पदार्थषु कः प्रधानहेतुरिति विम्य 
अहमेव विम्यैविश्ान्तिभूमिरिति; यदा प्रतिष्ठाखन्द आधारवाची, तचा धारत्वम् “दैतस्य वा अश्चरस्य 

परशासने गा सू्यीचन्द्रमखो विषतो तिष्ठतः इति शचुत्यनुसारेण नियमनगभौमिति ‹ सौ च प्रशासनात्? 
इति सूत्रेणोक्तम् । अतच्छयद्धात्मस्वरूपस्मापि मदे कनिवौह्यत्वात् प्रस्तुतं बह्ममूय मद्धननैकल्भ्यमित्यर्थः। 
शाश्वतधर्मराब्देन तत्फरलश्चषणामाह--अतिदायितनिव्येश्वर्यस्येति 1 इन्द्रपजापतिप्रश्रतिमोयपिश्च- 

प-पा ॥ २. सारी-२-२-३७॥ ३३. चारी, २-२३-१० ॥ 

२. बु. ५-<८-२॥ 

श्ायोगः,तेन विवेकविज्ञानात्मकेन भक्तियोगेन+स हि भक्तियोगः भगवदञ्चु्महभथसादजो 
भवति, सेवते, सः गुणान् समतीत्य एतान् यथोक्तान् बह्मभूयायः भवनं भूयः, जह्य - 
भयाय चह्यभवनाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति इत्यथः ॥ २६ ॥ 

कत पतदिति ? उच्यते-- ब्रह्मणः परमात्मनः हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहं प्रतितिष्ठति 
अस्मिन इति भतिष्टा अहं परव्यगात्मा । कीदग्भूतस्य ब्रह्मणः १ अगतस्य अविनादिनः 

आामा्म्। ˆ बद्धा वापि तु सुक्ता वा न रमाचत्पिया हरेः ` इति पाच्चे। भूयाय-भाकाय॥ 

जौमूयशन्दः पियत्ववाचीभयेनैवं व्याख्यायत इत्यत आद-भूयायेति।“युबो भवे इति वचनाद्धाबो 
भवन भूयश्ब्दार्थः । ब्रह्मवद्धावो ब्रह्मभूयम् । "वदः उपि इति खुन्तमा्तस्योपपदस्यानुचत्तेः, 
वत्यर्थस्य च इत्तावन्तर्मावात्. मयूरव्यसकादिवत् । बल्यश्च प्रियत्वमिति तङुक्तमिति भावः॥२६॥ 

98 



७७८ , श्रीमद्धगवद्रीतायां (छो. २७. 

रास्य--*° वासुदेवस्सर्वम् इत्यादिना निर्दिष्टस्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य खुखस्येव्यथैः। यद्यपि 
दाश्वतधर्म॑डाब्दः भ्रापकवचनः, तथापि पूर्वोत्तरयोः प्ाप्यरूपत्वेन तत्सादचयांदयमपि 
ध्राप्यलश्चकः । पतदुक्तं भवति-- पूर्वत्र † “दैवी हयेषा गुणमयी मम माया इुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते * इत्यारभ्य गुणादययस्य तस्पूर्वैकाश्चरेभ्व्यैभगवत्पराप्तीनां च मगवस्प- 

तायातिद्यितत्वम्। नित्यत्वं ह्यतिचिरकाख्वर्तित्वमात्रमपिश्षिकमिदह मन्तन्यम्।वासुदेवइत्यादि-अयम- 
भिप्रायः-एकान्तिकभ्य सुखमिहेकान्तिसंबन्धादेकान्तिकमूच्यते--इति । निदे स्येति ज्ञानिविये- 
षणम् । एवमपवगे ऽप्यैकान्तिकञुखवचनात्पाषाणकस्पादिपश्चाः परिक्चीणाः । नच “ ईच्छादेषस्सुखे 

दुःखम् इति गणनात्सुखं सवं श्चेजका्यमिति भ्रमितव्यं, ,रेत दयेवाय छन्ध्वानन्दीभवतिः इत्यन्या- 
दरपुखाभि धानात्।अतएन *अद्यरीरं बाव सन्त न पियाभिये स्प्ररातः इति श्वुतिरपि इःखसहचारि- 
सुखनिषेधपरेति मन्तव्यम्। ननु शाश्वतधर्मशब्देनातिशयितेश्वयरुश्चणा न युक्ता, सुख्यार्थबाधा्यमावात्; 
° नारायणडश्चाश्वतधर्मगोत्ताः इत्यादिषु च प्रसिद्धः कार्तयुगधर्मोऽज शाश्वतविदोषणेन प्रतीयते; तस्य 

प्रख्यादिषु पाषण्डाद्युपछवेषु “ यदायदा * इति क्रमेण परिपाखनात्तदेकप्रतिष्ठत्वं च सर्वत्र प्रसिद्धम्; 
तल्लाह--यद्यपीति । ब्रह्मणोहि* इत्यस्य प्राप्यरूपत्वमुपपादितम्। सुखस्येकान्तिकस्येतयस्य त॒ साश्चा- 

अगवदजमवसुखयपरत्वं स्पष्टम् । अस्पत्वादिदूषितात्मामवेश्वयसुखव्यवच्छेदाय द्यकान्तिकश्ाब्दः । 
तद्ुभयमध्यपाठादग्रच्चपायन्यायेन प्रागुक्तमेश्वय मिहं विवक्षितमिति तत्साधनवाचिना तछ्छकश्चणा युक्ता | 
अतएवानेन कातंयुगधर्मोऽपि न विवक्षितः! एेकान्तिकरुखसा धनत्वेन वु प्रथक्सो ऽनुसखन्धातव्य इति। 

नन्विहाप्रस्वुतेश्वयादिप्सङ्गः किमर्थः; १ नचान्यदुपक्रम्यान्यन्निगमयिते युक्तम्, कथंच तत्मरति्टारूपत्वस्य 
गरक्ृतदेवुत्वे; सिद्धस्य च हेवुभावः£ क तत्सिद्धिः ? कथं च गुणात्ययमन्तैरेणाव्यभिचरितमगवद्धक्ति- 
योगः १ तेनैव तदत्यये ऽन्योन्याश्रयणमिव्यादिशङ्कायामाह--प तदुक्तमिति । प्रागुक्तसर्वपुरुषार्थखा- 
घीनताप्रत्यभिज्ञापनस्य प्रस्व॒तस्य गुणात्ययपूवैकन्ह्मभूयसखाधीनतासापनं प्रयोजनम् । अव्यभिचरित- 

प्र-पा॥ भगी. ७-१९) † गी. ७-१४॥) | ४. भार. चा-मो. २३४३-५ ॥ 

गी. १२-६॥ २. पूतेमेन व्याख्यातम् ॥ | ८. गी. ४-७ ॥ 

र- छा. <८-१२-१॥ 

रोअनव्ययस्य अविकारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानस्य ज्ञानयोगधर्मपाप्यस्य 
सुखस्य आनन्दरूपस्य एकान्तिकस्य व्यभिचारिणः अश्चतादिखभावस्य परमानन्दरु- 
पस्य परमात्मनः प्रत्यगात्मा थतिष्ठा, सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयत्ते । तत् पतत् ६. 

आान्रह्मणो मायायाः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमदानन्दतीथभगवत्पादाचायविरचिते श्रीमद्रीताभाष्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

जा॥“खणो हि*इव्यतत्पख्रह्यणो हीति व्याचश्चते,तदसत्, प्रतिष्ठा ऽहमिति बचनात्। उपचारोऽसा- 
विति चेत्, नः सख्ये संभवति तदुपादानायोगादेति मविन।ई- ब्रह्मण इति । मायेति प्रकृता महा- 
रुक्मः ॥ २७ ॥ 

इति भरीमदानन्दती्ैभगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभष्यस्य टीकायां 
जयतीरथमुनिविरवितायां प्रमेयदीपिकायां चवुर्दोऽव्यायः ॥-९४ ॥ 



शो. २७.] चतुर्दशो ऽध्यायः ७७९, 

रा॥पयकोपायतायाः प्रतिपादितत्वादेक्षान्तमगवसपस्येको पायो गुणाल्ययस्तत्पूवेकन्रह्य- 
मावश्च--इति ॥ २७॥ 

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्रीतामाष्ये चतुदयोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

श्रीमते रामानुजाय नमः, 

जन ~ = ~ ----------- ~ ~~~ ------ ~ 

तामक्तियोगशब्दोऽ्र मक्तवङ्गभूत प्रपदन कोडीकयोतीति पूवात्तरकाध्यामाति भावः ॥ २७॥ 

इति श्रीकवितार्विकसिंहस्य सव॑तन्तखतन्वरस्य श्रोमदरैकटनाथस वेदान्ताचायस्य कृतिषु 

भगवद्रामान॒जविरचितश्रीमदीताभाष्यरीकायां ताद्वचदधिकायां चुदशो ऽध्यायः ॥ 

श्रीमते निगमान्तमहदेरिकायनमः | 

स 

रा ्रह्मभूयाय कटपते' इति उक्तम्] यया च इश्वरराक्लया भक्तानु्रहादभरयाजनाय ब्रह्म 

प्रतितिष्ठते प्रवतेते, सा शक्तिः व्रह्यैव अहः श क्तदाक्तमताः अनन्यत्वात् इलयाभ्रायः । 

अथवा ब्रहमहाब्द वाच्यत्वात् सविकटपकं व्रह्म । तस्य ब्रह्मणा नवक्रखक्रः अहम् 

अवाच्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । तथा किविशिष्टस्य ‹ अमृतस्य अमरणधमेश्य अव्ययस्य 

च उ्ययरदहितस्य ! किंञ्च शाश्वतस्य च निलयस्य धमय ज्ञानानष्टाटक्षणख छलल 

तज्ञनितद्य एकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च; “प्रतिष्ठा अहम् ' इति अनुवतते ॥*९०॥ 

श्रीमत्परमहसपरिताजकाचाय गाविन्द मगवद्यूज्यपादासष्य श्रीमच्छङकरभगवयादङ्ता 

श्रीमद्रीताभाष्ये चतुदसां ध्यव; ॥ १४ ॥ 



श्रीः 

श्रीमते रामान॒जाय नमः. 

भ्रीमद्यायुनञनिप्रणीतः 

श्रीमदरीताथसंग्रदः. 
 -------~ + क- १ इ 

गुणवन्धविधा तेषां कैतवं तश्निवतेनम् । 

गतिजयखमुरत्वं चतुर्दा उदीयेते ॥ १८ ॥ 

श्रीमन्यासुनशनये नमः. 

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकविरचिता गीताथसंग्रहरक्चा, 

अन्न प्रकृतविशोधनरूपतया संगातिपूर्वकं भाष्य --' योदश प्रकृति पुरूषयोरन्योन्यसंखध्योः 
सखरूपयाथास्म्य विज्ञाय अमानित्वादिभिर्भगवद्धक्तयनुखदीतेवन्धान्मुच्यते ` इत्युक्तम् । तत्र बन्धहेतुः 

पूर्वपूर्वसच्वादिगुणमयदुखादि सङ्ग इति चाभिदितम्--“कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु इति । 
अथेदानीं गुणानां बन्धदेवुताप्रकारो गुणनिवर्तनप्रकार शोच्यत इति। रुणकव्ैत्वादेरिह भष्येऽनुक्तिः 

ूर्ववदेवेति भाव्यम्। स्व सुखज्ञानसङ्खेन बध्नाति ; रजस्तु कर्मसङ्गेन ; तमस्तु प्रमादारस्यनिद्राभि- 
रिति बन्हेतुताप्रकारः। तेषां कत्व प्रागुक्तप्रकारेण प्रापाप्राप्तविवेकेन तेष्वारोपितम् । तचा ‹ नान्ये 
गुणेभ्यः कर्तारम् › इति स्मारितम् । गुणनिवर्तनप्रकारस्व॒ भां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समती्येतान् ब्रह्मभूयाय कस्पते ' इघ्यन्तेनोक्तः ! अतएवाज * गेतित्यसखमूरत्वम् ` इयेतत् 
न्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्” इत्यव्यायान्तिमोकोक्तमेव संह्नाति । ततएव हि तलैवे भाषित- पूर्वत्र 
"ष्देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया! मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरम्ति ते, इत्यारभ्य गुणालय- 
यस्य ततपू्ैकाक्षरेधर्यभगवत्परास्तीनां च मगवत्पपच्येकोपायताथाः प्रत्िपादितत्वादेकान्तमगवसपरपत्येको 
पायो गुणात्ययस्तत्पूर्वंको ब्रह्मानुमवग्चेति । ऊर्वं गच्छन्ति" इत्यादुक्तगतिचरयविवक्षायां तु सगरहक्रम - 

मङ्गस्स्यात् ॥ १८ ॥ 

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः. 

==--~--~~--- ~~~ --------------- =-= ---___`_-______-___~_____-_~__~__~_~~~_~~-~ ~ --~- 

प-पा।॥ १४. गी. १३२३-२१॥ | ५. गी. १४-२७ ॥ 

२. गी. ६४८-१२॥ ३. गी. १४.२६॥ | ६. मी. ७-१४॥ 
॥ गी. स्. १ [4। । \9., गा. १४ -२ < ॥ 



पञ्चदशोऽध्यायः 
क ~न 

र॥क्षेजाध्याये क्षेचक्षेचज्ञभूतयोः प्रकृतिपुरुषयोः सरूपं विद्योध्य विद्ुद्धस्यापरिच्छि- 
छज्ञानेकाकारस्येव पुरुषस्य प्राङतगुणसङ्गप्रवादनिमिन्तो देवाद्याकारपरिणतप्रकतिस- 
सम्बन्धो .ऽनादिरित्युक्तम् ; अनन्तरे चाध्याये पुरुषस्य कार्यक्रारणोभयावस्थप्रकुतिसम्बन्धो 
गुणसङ्गसरखो भगवंतेव कत इत्युक्त्वा गुणसङ्गप्रकारं सविस्तर प्रतिपायय गुणसङ्गनिच्- 

त्तिपूवकात्मयाथात्म्यावासिश्च भगवद्धक्तिमृदेव्युक्तम् ; इदानीं भजनीयस्य भगवतः श्- 
राश्चरात्मकबद्धसुक्तविभरूतिमन्ता २ विभूतिभूतात् क्षराक्षरपुरुषद्वयात् निखिलदेयप्रत्यनी- 
ककल्याणेकतानतया अत्यन्तोत्कषेण विसजातीयस्य भगवतः पुरुषोत्तमत्वं च वक्तुमा- 
रभते । त्र तावत् असङ्घरूपरारष्छन्न वन्धामक्षराख्यविभरति चक्तु छेद्य रूपवबन्धाका- 
रेण विततमचित्परिणामविशो षमभ्वत्थचश्ाकारं कट्पयन् श्रीभगवाचवाच-- 

श्रीभगवाञ्ुवाच- 
“ ऊरध्वमूरुमधरशाखमन्वत्थ प्राहुरव्ययम् । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ~ १ 

ताएवमध्यायद्वयेन प्रथमषर्कोदितप्रक्रतिपुरुषतत्प्रकारविशेषविशो धन कतम् । तत्रेय प्रकृतिः 
स्वरुणेर्यद घीनसत्तादिः : पुरुषश्च यदपराघाद्वद्धः ; यत्प्रसादाच मोक्ष्यत इत्यक्तम्; स इदानीं 

सध्यमषट्कोदितः परमात्मा वियोध्यत इति सङ्गतिमाद-श्चजाभ्यायइवयादिना आरमत इत्यन्तेन ! 
एतेन “अच्िन्मिश्राद्धिर्द्धाच् चेतनात्पुरुषोत्तमः । व्यापनाद्धरणात्छाम्यादन्यः पञ्चदशोदितःः इति 
सम्रहश्टोको ऽप्यनुसदितः । चयोद रसेषतया चतर्देरे चरत्ते तदन्ते ` मांच ` इत्यादि छोकद्ययेन अन्य- 

भिचारिभक्त्या भजनीयः फख्प्रदश्च परमपुरुषः प्रसक्तः ; पञ्चदशे तत्प्रकर्षविदोषविशो धनपरतया 
चतुरदैशेन सगतिः-भजनयेव्यनेन दिता । विभूतिमच्वप्रतिपादनमिह वैलक्चण्यग्रतिपादनार्थमित्यभि- 
प्रयेण--आरभतइत्युक्तम् । प्रक्रताम्यां बद्धमुक्ताभ्यां विमूतिमच्वमिह व्यत इत्यपि प्रकृताध्यायद्रय- 

सगतिरभिपेता। तलऊर्ध्व॑मूकम्ः इत्यादे रध्यावारम्भग्रन्थस्य जरद्र वादि वाक्यवद् नन्वितत्वम् , अन्वित- 

त्वेऽपि प्रकृताप्रक्ृतप्रकरिष्यमाणासंगतिं च परिदर्व॑माद--तच्तावदिति।प्रतिपत्तिसोकर्याथं श्रुत्यनुसा - 
रेणेदमश्वत्थच्रक्चाकारकस्पनम्। परतच्छलुखत्सदि मूतवेराग्यार्थमि्ेके, वि मूतितयावसितयाच विमूतिमत्प- 

रत्वप्रतिपाद नार्थत्वात्तस्येति । अनन्तरमसङ्गशस्नच्छेद्यत्वोक्तेस्सङ्गविषयस्संसार एवाताश्वत्थरूपेण कास्पित 
इति गम्यते। तजर खोकिकाश्वस्थद्रै कश्षण्यज्ञापनायोर्ध्वमूकत्वा्याश्चर्यप्रदसनमिति भावः । ननु मूख्प्रक- 
तिखवाल्लाश्वष्यतया कस्प्यत इति किं न गह्यते १ शगुणग्रब्द्धा विषयप्रवालाः इत्या दीनिच तञ उसंग- 

प्र-पा। १२. गी. सं. १९॥ 
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रा॥यं संसाराख्यमश्वत्थम् ऊरष्वैमृलमशध्द्राखमन्ययं प्राइदश्चुतयः, *ऊष्वेमूकोऽवा- 
क्छाख पषो ऽश्वस्थस्सनातनः* † "ऊष्वैसूखमवाक्षछाखं चक्ष यो वेद् सम्प्रति त्यादयाः। 
सक्षखोाकोपरिनिविष्टचतुभुखादित्वेन तस्योध्वेमुखत्वम् । प्रथिवीनिवासरसकरनरपद्यु- 

तातानि;मवःसाश्चात्सङ्गविष्रयत्वाभावादसङ्खरास््रच्छेयत्वस्य च मुख्यस्याविनारित्वेनानन्वयात्तदेदम- 
भिप्रेल्योक्तम्--अधित्परिणामविद्येषमिति ` यससाराख्यमितिच । अयमेवाथः पुराणेऽपि पठय- 
ते--“अन्यक्तमूरप्रभवसस्येवानुग्रदोष्दितिः । बुद्धिसकन्धमयश्चैव इन्द्ियान्तरकोटरः । महाभूतविरा- 
खे विषयैः पलशाखवान् । घमां घमयुपुष्पश्च सुखदुःखफञदयः । आजीन्यस्सर्वभूतानां जद्यव्र्चस्स- 

नातनः । एतद्ह्यवन चैव ब्ह्मब्ृश्चस्य तस्य तत् । एताच्छत्वा च मिचवा च ज्ञानेन परमासिना । 
ततश्वात्मरतिं प्राप्य यस्मान्नावर्तते पुनः› इत्यादि। केचित्पुखषाणमिक्रेकस्मिञ्छरेरे शिरस ऊर््वत्वात्या- 
ण्यादीनां चाघोमुखत्वादूष्वमूकत्वादिकस्पनामाहुः 1 पुनश्रान्यथाहुः ततर्दिदं व्यष्िकचेत्रम्, अथ सम- 
ष्टिश्चेचसुच्यते ; कृत्स्लाभिदं ब्रह्माण्डं दिरण्यगर्म शारीरं विराडित्युच्यते ; तस्य ‹ ब्चौदिदारश्चक्चुषी चन्द्र 
सूयो दि शदश्रोते मध्यमाकारो शरीरं परथिवी पादो तस्मिन्नपयुष्वैमूलमधर्दाखम्' इति योजयितव्यम् । 
प्राणिवदो वा अश्वत्थो इश्चः; तस्य मूर ब्रह्मा उपरिषास्सितःः इत्यादि। 'अधश्चोध्यैच'इति शछोकेतु 

` प्रक्रत्यादिविरेषान्तं कत्ल इक्षप्वेन कल्प्यत इति। एवं सर्वीखपि योजनाछ् ससारदेयताप्रतिपादने 

तात्पयं वक्तम्यम्। ततो वरं संसारस्यैव साक्चाद्रश्चत्वेन कल्पनम्। अधओो््वच ` इति शोके तु "तस्य 

इति परामशयौत्पू्ैकस्ितस्येव बरक्चस्य प्रतीतेन इक्षान्तरकस्पना युक्ता।*नरूपमस्य'इत्यादौ स एव एको 
इश्वः पराग्छश्यते । तस्मादेकस्यैव संसारस्य इक्षत्वकल्पना माष्यकरेव्याख्याता । अतानिरदिष्टकर्तक- 
स्य आहुः इत्यस्य वाच्न्तरकनरत्वशङ्कव्युदासायाह-श्चुतयइति।नलु ७र््वमूलो ऽवाक्छाख एषोऽशव- 
व्थस्तनातनः ` इति श्वुतिरिह कथ ससारविषयतयोदाहियते १ एष इति हि प्रकृतस्य वक्ष्यमाणस्य च 
पुरुषस्य परामर्शं उचितः ; मेवे, पुरुषस्य खस्पेणोर्ष्वमूलत्वाद्यसमवात् । सुसुश्चुणां तस्मिन्नेव सङ्गादस- 
ज्गरारच्छेद्यत्वोक्ते श्च अधटितत्वात्, उपदहितवेषेण ठु तथोक्तौ प्रा्तापरास्तविवेकेनोपाधायेव विश्रमादिति। 
श्वो न खास्यतीव्यप्यश्वत्थः ; ऊेद्यत्वाच इष्षः;तदेतदुपात्तश्चतिद्ये विच्चेषतस्सामान्वतश्च कत्पनारम्ब- 
नम्।ऊर्व॑मूलत्वमधर्याखत्वं च व्यष्टिखषिपक्रियया घययति--सखक्चरोकेत्यादिना प्रथिवीत्यधस्तनखो 

प्र-पा॥ { आरण्यके. २१. प्र-१९.अन्. ५. प, २॥ 

१. नार्रधिहपुराणे. १६-अ-५-६-७-११ छो॥ , *#३. कठ. ६-१ ५ 

ये॥ यस्मात् मदधीनं पाणिनां कममेफङरं, ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् , अतः भक्तियोगेन 
मां ये सेवन्ते ते मम परसादात ज्ञानम्रासिक्रमेण गुणातीताः मोश्चं गच्छन्ति । किमु 
वक्तन्यम् आत्मनः तच्वमेव सम्यच् विजानन्तः इति । अतः भगवान् अञ्चैनेन अपृष्टमपि 
आत्मन; तततव विश्च; उवाच--'ऊ््वेमुखम्'इव्यादिन।। तजन तावत् चृ्चरूपककरपनया 
[षि क 

आ आओ॥संसारच्छेते नमः ॥ सखसास्स्रूपतद्त्ययोपायविज्ञानान्यस्मिन्न्याये द्ी- [~~ ~ 

ज॥अघ्यायप्रतिपाद्यमथमाह-- संसारेति । संसरत्यनेनेति संखारः क्ृत्यादिकं श्चेलम् । पूबाध्याये 
ससास्कदेयाना गुणानामेव इत्त दितम् ; अत्र युनः समग्रं सेसारखरूपे प्रद्यं तदत्ययेच्छामुत्पा्य 
तत्साचनाजचाद्ध प्रात प्रयुक्तं साधनं प्रपञ्चयति 5 तत्पसङ्गादलोकिके भगवन्महिमाने च दसयत्यने 
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व अखङ्गदेतुभूताव्जसम्यग्ज्ञानोदयात् 
प्राहसूपेणाच्करे्यत्वेनाव्ययत्वम्;यस्य चाश्वत्थस्य छन्दांसि प्णीन्याडः, छन्दांसि -श्ुतयः 
*वायव्य भ्वेतमारमेत भूतिकामः 1"णेन्द्राप्नमेकादराकपाखे निवेप्पजाकामः इत्यादि 

क 6 ठ 

श्रुतप्रतपदतः कस्यक्छमप्य्रल्तमभ्यस ससारचह्ल इत =न्द्ास्सचास्य पणान परै 

ताीकानामुपरुक्षणम्। अव्ययखच्छेयत्ववचनं व्याहतमिव्यत्राह-असङ्गहे तुभूतादासम्यम््ञानोद् यादि- 

ति! तच्वज्ञानात्प्रागपि विनारददानविसेधपरिदाराय प्रचादरूपत्वोक्तिः। अश्रसंख्यारूपच्छन्दोव्यवच्छेदा- 
याह-छन्दांसि श्र तय इति। पणवत्संसारबरक्चस्य यथावस्थिताकारं सद्ाद्य रश्चन्तीति ज्ञापनाया् छन्द - 
दराब्दः। ससार्रक्चपर्णत्वेन रूपगाच्छन्दस्दाब्दो ऽत्र * "वेदवादरताः ` इत्यादिष्विव चिवर्मपरांशविषय 

इत्यभिप्रायेणाद--वायव्यमिति । असवन्धिनां छन्दसां कश्च पणंव्वमियत्राह-- श्रुति पतिपादितेर- 
ति । तथापि ब्क्चाययवेष्ु बहुषु पणत्वेन रूपणे को विद्ेष इत्यत्रोक्त -वश्चतदति । तद्िव्रणोति-- 

पर्णदीति। ^तम्' इतिसप्रकारपरामशंविवक्षया आह -- एवभ्रूतमिति।ननु यस्ससासाश्वत्थ वेद,+स वेद - 
विदित्यसंगते ; नहि संखारो ऽश्वत्थो वा वेदाः; वेन तद्वेदिनो वेद विच्वसुच्यते ; अतोऽ ' आने त 

व्यक्चरं ब्रह्म चयी यच प्रतिष्ठिता । स गुह्यो ऽन्यन्निव्रद्धेदो यस्तं वेद स वेदवित् इत्यादिष्विव प्रणव - 
विषयत्वं कार्तयुगैकवेदपरत्वे वा युक्तम् । प्रणवस्यार्घमाल्लायाः कारणपरम पुरुषदेवताकत्वश्चुतेः ऊर्ण्वमू- 
ङ्त्व सुस्तेगतम् 1 कार्तयुगवेद स्यापि वेद्ान्तरूपत्वात्सर्वमूकत्वाच तथा निर्देशो घर्ते । एवै छन्दःपर्ण- 

त्वादिकं चोभयोस्छुगमम् । लङ्कुना पर्णानामिव प्रणवेन सर्वासां वाचां सवृण्णत्वश्ुतेः ` शश्रहतो वेद - 

क्षस्य मूलभूतो महानयम् । स्कन्धमूता ऋगाद्रास्ते चाखाभूतासथापरेः इति धर्मविशेषप्रतिपादकभा- 
गस्य मूखत्वोक्तेश्च] अतस्तथामूतवेद विदोपवदिन इहं वेद विच्वेन स्तुतिः; न त्ववेदभूतयक्किचिद्ेदिन- 

प-पा॥ * यज्ज का-२-१-१॥ ` प्रणवाख्यः; गुद्यः-गोषनौयः; वेदमन्वशरष्ठत्वात् , पर- 

† यजु-का-२-१९॥ १. गी. २-४२॥  माथौभिघायकत्वात्, परमार्थकत्वेन धारणजापादिना 
२.मनुस्मृतो. ११-२६५॥'आयमिति ! सवैवेदा- | मोक्षहेतुत्वाचच । यस्तम्-स्वरूपतोऽथतच्च जानाति, 

नामाय, यत् ब्रह्य -वेदसारम् , अकारोकारात्मकत्वन , सवेदव्रिदित्यथंः ॥ 

चयक्षरम् , यत्न च योक्दाः स्थता ऽन्यः -त्रिवृद्धेद २ ॥ 

दो॥बेराम्यहे तोः संसारस्वरूपं वणैयति विरक्तस्य हि संसारात् मगवत्तच्वज्ञाने अधिकारः, 
न अन्यस्येति 1 ऊर्ध्वमुखं कारतः सृष्ष्मस्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाज उच्यते 
ऊरभ्वमिति। ब्रह्म अब्यक्तमायाश्चक्तिमत् › तत् सूरुम् अस्येति सोऽयं संसारच्श्चः ऊर्ध्व. 

मूलः । श्चुतेश्च ` ऊरध्वैमृखोऽवाक्छाखः पषोश्वत्थस्सनातनः ` इति । पुराणे 

“अघ्यक्तमूभ्रमवस्तस्येवा्॒रहोच्छ्रतः । बुद्धिस्कन्धमयच्यव इन्द्रयान्तरकोररः ॥ महा- 

सायत्ति1 ऊर्ध्वो विष्णुः, ' ऊध्वैपविजो चाजिनीवस्वख्तमरस्मि द्रविणं सवर्चसम्'इति हि 

जानाध्ययिनेव्यर्थः । जगद्श्षस्येोरध्वमूकत्वं घ्रटविठमूष्वरब्दामिधेये तावदाद--ऊध्वं इति । कुतः? 
= 

भ ् [> [> ध श्ट [० € ~ ~ = भ्त [क 

श्रोतप्रयोगादिव्याह--ऊर्वैति । आदं तावदहमू्वैन विष्णुना पावत्रो निष्पापो ऽस्मि, ततो वाजि- 

रूपश्च नेता च वाजिनीः सूर्यः , तच वसतीति वाजिनीवसुः, तेन वाजिनीवसुना विष्णुना अमतं 

प्रारब्धकर्मनिर्मक्त श्वापि; !स तेजसि स्ये सेपन्नःः इतिं श्रुतेः । ततश्च तेनैव सवर्चसं सथ्रभम्, अनु- 
मूयमानसिति यावत् \ विणं धने खं चास्मीत्य्थंः } वर्च॑सशाब्दो ऽकारान्तोऽप्यस्ि “्रह्यहस्तिभ्यां 
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रारि द्यो वैते; यस्तमेवम्भूतमश्वत्थं वेद्, स वेदवित् ; वेदो हि संखारदक्चच्छेदो- 
पायं वदति; ऊदयच््चस्वरूपन्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगीति बेदविदिव्युच्यते ॥ ९ ॥ 

ताहतिऽतत्राह-- वेदो हीति।जत वेदशब्दो ऽपवर्गा्थवेद मागपरःऽततः किमित्यचादः -छद्यद्च्ेति। 

अयमभिप्रायः असङ्गशस्रच्छेत्वालुपपत्तेरेव प्रणवादिपरत्वमप्ययुक्तमेवः “ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् 

इत्येतदपि तत्रासंगत, "श्ब्दनक्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति" इतिवस्स्यादितिचेन्न, विरुद्धत्वात्- 

तजि तन्निष्णातस्य परन्रह्याधिगम उच्यते; अत्र त॒ तच्छिच्वा ततः पर परिमार्गितव्यमितिअतो ऽस्या- 

न्याथौसमवात्वसारविधयते सिद्धे तद्विदो वेद विचेन स्तुतिः › तज्ज्ञानस्य वेदान्तप्रतिपाद्या्थ्ञानोपयोगि- 

तयैव---इति 1 “ऊर्ध्वमूकम् इत्यादिकं नैमित्तिकखष्िपरक्रिययोक्तम् ॥ १ ॥ 

प-पा॥२.वि-पु. ६-५-६४.८दे बरह्मणो वेदितव्ये श- स््रजन्यज्ञाने, निष्णातः -निपुणः प्रजरह्म -परतयक्षरूपं 

न्दबह्य परच्च यत् खब्दजहणि निष्णातः परनब््याधिग- भिवेकनं ज्ञानं कमत इत्यथः ॥ 

च्छति ? ॥ पर ्रयत् - बद्येति सेषः! शन्दनह्मणि-दा- 

दाभूतविश्ाखश्च विषथेः पत्रदाखवान्। घर्माधर्मेसखुपुष्पश्च खखःदःखफञोदयः।। आजी- 
व्यस्सवेभूतानां बह्मच्रश्चस्सनातनः । एतद्ङ्यवनं चैव बह्यड््चस्य तस्य तत् ॥ प्तच््ि- 
त्वा च भिच्वा च ज्ञानेन परमासिना । ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावतेते पुनः: ॥ 
इत्यादि । तम् ऊर्ध्वमुखं खंसरार मायामयं चक्षम् आहः । महदददङ्कारतन्माचराद्यः 

शाखा इव अस्य अध्वः अवन्तीति सोऽयम् अधदद्याखः, तम् अधदराखम् । न श्वोऽपि 
स्थाता इति अश्वत्थः तं क्षणप्रध्वंसिनम् अश्वत्थ पाहुः कथयन्ति अव्ययं; ससारमायायाः 
अनादिकारुषच्रन्तत्वात् सोऽयं संसार ब्श्छः अव्ययः अनादययनन्तदे हादिखन्तानाश्चथः । हि 

खः प्रसिद्धः । तम अव्ययम् तस्येव ससारच्श्चस्य इदम् अन्यत् विह षणान्तरं--छ- 
न्दांसि यस्य पणौनि छन्दांसि दनात् ऋम्यज्ञुरुसामलक्चषणानि यस्य ससारच्श्छस्य 
पर्णानीव पणानि ›, यथा चृश्चस्य रक्षणाथौनिं पणोनि, तथा वेदाः संसारल्क्षपरिरश्च- 
णार्थः, चमाध्मैतद्धे तुफङश्रदद्यौनाथैत्वात् 1 यथाव्याख्यातं संसारच्श्चं समुर यः तं 

आ॥श्युतिः 1 ऊध्वः उत्तमः सर्वतः । अधो निकृष्ट शाखा भूतानि! श्वो ऽप्येकप्रकारेण न 
तिष्ठतीव्यश्चत्थः । तथाऽपि न पवादञ्ययः । पूर्वब्रह्मकाङे यथा स्थितिः, तथा सवैच्ा- 

जाीवर्वसः? इत्यचः योगविभागत्समासान्तो वा। विष्णुप्रसङ्गद शंनाय श्चुतिशेषोदाहरणम्। इदानी तस्य 
तल प्रडत्तौ निमित्तमाह-उष्वडति । उन्नतो ह्यध्वं उच्यते। अतो बह्यादिरोकस्त्वादिक्षणा 

# 

सृष्धमत्वादियुणयोगो वा नाश्नयणीयः । सर्वतः सवैस्मात्प्पञ्चात् , सर्वैश्च युणेः। “अधःशाखम्” इत्ये- 

तद्धययन्नरधञ्छनब्द्ा्थं तावदाह-अश्च इति । साखाः का इत्यत आह- शाखा इति । तानिह 

मूल्ापेश्चया ऽपक्ष्टानि । ननु इश्चमात्रस्य वारूप्यममिद घता कथमश्वस्थत्वमस्योच्यत इत्यत आह-- 

भ्वोऽपीति 1 "सपि स्थः: इति कः ; शसः सकारस्य तकारो धातुसकारस्य रोपश्च निरूक्तत्वत् ; 

धः स्थाता धस्थः। श्वत्थो न मवतत्यिश्वत्थः। किमुत काङान्तर इत्यपिशब्दः । नु पदाथानां बहुका - 
खस्थायित्वद र्शनात्कथमेतदित्यत उक्तम्--एकेति । तिष्ठतीति छडर्थऽनादरसूचनाय खद् । अथवा- 

ऽपिशब्देन वर्तमानातीतयोः सशुच्यः। ततः क्रियाप्रबन्धे खट् । तद्यव्ययमिति व्याघात इत्यत आइ-- 
तथापीति । विकारित्वेऽपि । एतदपि नास्ति; जगत्प्रवाहस्य प्रख्ये ग्ययादित्यत आह-- पूर्वेति । 
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अधश्चोध्यं च भखतास्तस्य शाखा गुणप्रहृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मृटान्यचुसंतनानि कमाचुवन्धीनि मनुष्यटोके ॥। २ 

साीतस्य-मनुष्यादिद्ाखस्य चश्चस्य तत्तत्कमंङ्ृता अपराश्चाध्दाखाः पुनरपि मचु- 
ष्यपश्वादिरूपेण प्रर ता सचन्ति, ऊध्वं च गन्धर्वं यक्षद कादिरूपेण प्रसृता मवन्ति; ताश्च 
गुणपन्रद्धाः-गुणेस्सच्वादिभिः पच्द्धाः, चिषयपवादछाः-राव्दादिविषय प्रह्वाः ;क थमित्य- 
जाह - बह्यद्धाकमरखस्यास्य च्छस्य मयुष्याग्रस्य, यध्वः-मचुष्यखोके,मुलान्ययुसन्ततानि- 

ता।अय निल्यषिपरक्रिययाप्युच्यतेःअधश्चः इति। अपराच्ति पू्ांक्तपुनरक्तिपरिदाराथम् । पुनर - 
पीति नियसष्ठिचोतनम् । कम॑लोकमधिष्व्य ऊर्वं यव्रत्तेर्धिवन्षितत्वाद्रन्धरववादिपरत्वम् . अत एब 
पूवेक्तिन चतुर्मुखलोकावधिकाधश्चाखत्वेन अविरोध इत्यभिःप्रायेणाह---गन्धचयक्चदेवादिरूपेणेति। 

प्रागुक्छग्क्रियया गुणानास॒त्तरोत्तरजन्महेतुत्वेन दे वमनुष्यादिचाखानां गुणपरडृदधत्वम्। गुणा इह साधार- 

णास्सलिल्खयानीयाः ; प्रकाण्डस्थानीया बा ! अत॒ विषयच्ब्दस्य सवैसाधारणक्ञानादिविपयपरत्व- 

व्युदासायाह-राञ्डादीति । प्रवाख्शब्दस्यात्र विद्र माथत्वासम्भवनक्ञापनाय पल्छवदाब्दः । शास 

हि मोग्यव्वेन पल्छवास्समुद्धवन्ति ! तद्वदेव देवादिषु दाखास्थानीयेषु मोग्यतवा शब्दादेरुद्ध वात्पछ्छ- 

चसानीयत्वम् । ननु ऊर््वमूकस्याधद्याखत्व मूखनगुष्येनोपपयतां नाम : पुनरघ्योष्वं च प्रसतेः 
किं मूखमिति शङ्कामिप्रायेणाह --कथमित्यत्राहेति। *अधशच मूकानि' इत्यवान्तरमूलो क्तिः प्रासाद - 

दिखरप्ररूढग्ररुभ्विताया कतायाः क्षितिसंसर्मजमुखप्रान्तरग्रसूतोष्वंशाखान्तरवदिव्यभिप्रायेणाह -- बह्य- 

खोकस्रुखस्येति । सनुष्यरोकम्रहण तत कर्माधिकारभूयस्त्वज्ञापनार्थम् । समानाधिकरणसमासोचि- 

त्यात्कर्मणामेव च सर्वच मूकत्वोपपत्तेस्तद ठवन्धिनां गुणानामन्येषां वा मूखत्वनिद यायोगममिप्रल्याह- 
[रि = 

लावेद् सः वेदवित्, वेदाथवित् इत्यथः न हि समूखात् ससारच्रश्लात् अस्मात् ज्ञेयः 

अन्यः अणुमात्रोऽपि अविः अस्ति इत्यतः सवेज्ञः सववेदाथववद्ति समरुरससार- 

चश्वज्ञानं स्तोनि ॥ २ ॥ 
तस्य एतस्य ससार्त्श्चस्य अवयवव्यापारकट्पना उच्यत---जधः मजुष्यादिभ्या 

यावत् स्थावरम् , अतः ऊरष्वैञ्च यावत् ब्रह्मणः विश्वसृजो धाम इस्यतद्न्त यथाकम 

यथाश्चुतं ज्ञानकर्मफखानि, तस्य छश्चस्य राखा इव शाखाः प्रखताः मरगताः, गुणध्रखद्धाः 

आ।पील्यव्ययता । पटकारणत्वाच्छन्दसां पणेत्वम् । नहि कदाचिदप्यजाते पर्ण फला- 

त्पत्तिः ॥ २1 ह 

अव्यक्तेऽपि सृक्ष्मरूयेण सन्ति रारीरादौ च भूतानीदयध्रश्चोध्व च प्रता: । गुणः 

जछन्दसां पणत्व वटयति--फखतति। फ़रक्ारित्वसाहद्यादत्यथः) तन फर माध्ादकम् । छन्दसा 

वेदानाम् । स्याद्द; याद् पणाना फचकरिपरत्व स्यात् : तद्वच ऊत १ अन्वयव्यतिरेकराभ्यामत्याद् 

नह्यति ! किंतु जात एवेत्यन्वयोऽपि वाच्य: ॥ १ ॥ 

अयनरेयेतद्धय्यति--अब्यक्तेऽपीति । अनेन तस्य शाखा मूतान्यघश्च खपेक्षया ऽपक्ट 

दारीरादौ कयं चोर्यं च उत्तमे कारणेऽव्यक्ते च प्रसृताः। सक्च्मरूपेण सन्तीति व्याख्यातं भवति} प्रस्ता 

इत्यनेनोच्यन्त इति हेषः। अधः पातालादूष्वं त्गाद्ाविवयादिव्याख्याने प्रकृतप्राकरिय ग्रसच्चते। गुण- 

खब्दस्यनिकार्थत्वात् ्ुणप्रच्रदधाःः इत्यत्र विवच्षितमथमाह -- गुणारिति । अवाचानमूरूाहं राखाः 
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रा॥ तानि च कमीज॒वन्धीनि-कमीण्येवायुबन्धीनि मानि अधो मञुष्यरोके च भवन्ती- 
त्यथः ; मचुष्यत्वावस्थायां तेरह कमेभिः अधो मचुष्यपश्वार्दयः; ऊर्वे च दृवाद्या 
भवन्ति | २॥ 

ताकमीण्यवायुबन्धीनीति। पुरुषमनुवध्नन्तीव्यनुबन्धीनि ; यद्वा सुखढाविच्छिन्नानीत्यथः। आत्मानु- 

न्धिनां कर्मणां मनुष्यरोकस्थमूरत्वोक्तेः किं नियामकमित्यच मूखत्वप्रकारपुपपादयति-मयुष्यत्वा- 
वस्थायां कृतेरिति । यथा न्यग्रो धादे रू्ष्वशाखस्य शाख्रे बीजरूप जयारूपं वा मूढे जायते ; तथा 
अधडराखस्यापि स्यादिति मावः || २॥ 

दगुणः सत््वरजस्तमोभिः प्रचद्धाः स्थुखीकताः उपादानभूतेः, विषयप्रचाखाः विषयाः 

राष्दादयः प्रचाराः इव देदादिक्मैफरेभ्यः राखादिभ्यः अङ्करीमवन्तीचः तेन विषय- 

प्रवाखाः शाखाः । संसार च्श्चस्य परं सम् उपादानकारणं पूवेम् उक्तम् । अथ इदानीं 
कमफरुजनितरागद्धेषादिवासनाः मूखानीव धर्मा धरमै्रचत्तिकारणानि अवान्तरभावीनि 
तानि अधश्च देवाद्यपेक्चषया मूखानि अञुसन्ततानि अनुप्रविष्टानि कमोनुबन्धीनि 
कमे श्वम धर्मेक्चषणम् अनुबन्धः पश्चाद्भावि, येषाम् उद्भूतिम् अचु उद्धवति,तानि क्माँ- 

यचन्ध्यीनि सचुष्यलोके विरोषतः । अचर हि मजुष्याणां कमोधिकारः प्रसिद्धः ॥ २॥ 

आ॥सत्वादिभिः। प्रतीतिमाचसुखत्वालप्रवालाः विषयाः । मुखानि भगवद्धपादीनि। भग- 
कानपि कर्माजुबन्धेन हि फर ददाति । तथाच मा्टवेयशाखायां ‹ ब्रह्म वाऽस्य पृथ 
मलं परङतिः समुरं सच्वादयोऽवाचीनमरूकम् । भूतानि शाखा छन्दांसि पणोनि देवा 
चति्यैखश्च शाखाः । परेभ्यो हि फर जायते । माच्राः रिफाः । मुक्तिः फलस अमुक्तिः 
फम् । मोश्चो रसो ऽमोक्षो रसः । अव्यक्ते च दाखाः व्यक्ते च शाखा अव्यक्ते च मुल 
व्यक्ते च मरूखम् 1 एषो ऽभ्वत्थो गुणालोलपत्रो न स्थीयते न न सीयते न दयेष कदाचना 
न्यथा जायते नान्यथा जायते › इति ॥ २॥ 
ज। प्रबद्धा मवन्ति।सच्वादयश्रार्वाचीनमूलानीति बक्षयन्ते।विषयाणां मवारुत्वे घटयति--प्रतीतिमाचे- 
ति। प्रतीतिस्मयमाल्रषुखहेव्॒वादि्यर्थः । विमर्द नासहत्वसाम्यादिति भावः । विषयाः प्रवाटा इति 
सम्बन्धः। 'जधश्च मूल्ानि'इत्यत्र रागद्वेषादिवासनामूखानीति व्याख्यानमसत् ,प्रकमवियेधादिति मवे. 
नाह--सुकानीति । आदिपदेन जडाजडग्रक्त्योः सत्वादीनां च ग्रहणम्; तेषामपि “ऊर्ष्वमूढम् 'इत्यल 

विवक्षितत्वात् । ननु मगवतः कथं कर्मानुबन्धित्वमित्यत आह-भगवानपीति । अचर कर्मानुब- 
न्धित्व नाम कर्माज॒सारित्वम् 1 तच कर्मस्तबन्धेन फरूदातृत्वाद्धगवतोऽपि युक्तमित्यभः । यद्वा कर्ैव 
अचुबन्धश्वरममावि कारण कर्मानुबन्धः› तद्वस कमानुवन्धित्वम् । तदपि कमीनुचन्धेन फल्दात्रूत्रा- 
द्ध गवतो युज्यत इति । शछोकद्वयार्थं श्चुतिसम्मति चाह-- तथाचेति । अस्य जगद्रक्षस्य। प्रथग्र- 
क्षानन्तमैतम्। सहमूत मू समूलम् अर्वाचीनमूरं भूभ्यन्तर्गतपादाख्यम्। "छन्दांसि" इत्यस्योपपादन-- 
पत्रभ्यो हीति । देवादिशरीराणि चोपद्याखाः । माचाः मूतसृद्ष्माणि। शिफाः जटाः। सुक्त्यसुक्ति- 
सब्दाभ्यां मोक्षतदि तरपुरुषाथसाधने ज्ञानकर्मणी उच्येते । फरूमवान्तरम् । मोश्चामोक्षशब्दाभ्यो तु 

पुरुषा्ावेव । रसः श्रेष्ठं फलम् ! गुणा विषयाः अखोकप्राणि प्रवाल्पर्णाणि यस्यासौ तथोक्तः | 

न खीयत इत्यनेनाश्वत्थशब्दार्थकथनम् । तक्कि क्षणिकः । न; स्थीयते प्रवाहव्ययो नास्तीत्यर्थः । 
तस्योपपादने--न हीति । दिरुक्तिस्तासपयार्था | २॥ 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संमरतिष्टठा । 
सा॥॥अस्य--्क्षस्य चतुमु खादित्वेनोध्वेम्रुखत्वं, तत्सन्तानपरम्परसया मचुष्याप्रस्वेनाश्च - 

इदाखत्वं, मयुष्यत्वे कृतेः क्मभिसरभरतैः पुनरप्यधश्चोष्य च प्रखतश्ाखत्वमिति यथेदं 
रूपं निदिं, न तथा संसारिभिरूपरूभ्यते ; मयुष्योऽदहं देवदत्तस्य पुरो यज्ञदन्तस्य 
पिता तद् ुरूपपरिग्रहञ्चेव्येताचन्मावमुपरभ्यते; तथाऽस्य चृश्चस्य अन्तो--तिनादोऽपपे 
गुणमयभोनेष्वसङ्गकृत इति नोपरभ्यते ; तथाऽस्य गुणसङ्ग एवादिरिति नोपरछभ्यते 

ताननु सरवप्रलयश्चसम्मतेऽस्मिन् ससे ˆ यस्त वेद् इति कस्यचित्तदेदनेन प्रशेसनमयुक्तमित्यत्रो - 
च्यते न रूपमस्य ` इति 1 नाच रूपानुपरम्भवचनस्य रूपाभावे तात्य. निर्दिष्टरूपविरे धादित्यमि- 

प्रायेणाह--अस्य च्ृश्छस्येति । सर्वषां ससारोपरम्मे सत्यपि प्रक्ृताक्रारेण नोपलम्भ इति तथाचब्द्ा- 

भिप्रेतं विदरणोति--चतुञमुखादित्वेनेयादिना । संसरारिभिरिति--अपवगोपयुक्तक्ञानरदितेरिति 
मावः; ससारिष्वेव यस्तथा वेद, स मुक्तप्राय इति वा । कूरस्थपिवरपुल्ादिस्पेण लोकेऽपि मूलशाखा- 

पह्छवादि.कं दह्यत इत्यचाह-मचुष्यो ऽहमिति । तेषां हयस्यापि संक्तारस्योपादानोपथुक्तं ज्ञानमस्ति; 

न तु दाना्थमिति मावः "नान्तः इत्यादावपि तथारखब्दस्यानुषदङ्खमाद्-तथास्येति। समसिव्याहता- 

सङ्खस्रच्छेयत्वानरुणमन्तदाब्दार्थमाद---विनाङा इति । आसयन्तिक्रप्रख्य इहासङ्गनिष्पादि तान्त - 

दाब्देन विवश्चितः; तस्य च स्वरूपतः कारणतश्वाचपलम्भः ; निव्यप्रख्यमाव्ं हि ससारिभिर्हस्यत 
इत्यभिप्रायेणाद--खुणमयमोगेषवसङ्गकृत इति । मोगशब्दोऽत् भोग्यपरः । प्रमाणसिद्धस्मान्त- 
स्यदेः प्रतिष्ठायाश्च खरूपनिषे धभ्रमन्युदासाय “उपरभ्यते?इतिपद मनुष ज्जितम्। गमी दिरूपस्यावान्तरा- 

देरुपकम्भाव्रधानभूत आदिरिह बिवश्ित इव्याह--शुणसङ्ग ्टबेति । अच प्रतिष्टाशब्देन परोक्तं 
परमात्माभि घानमयुक्त; निस्सङ्घानां सद्धविषयस्य तस्यासङ्गनाखच्छेदयञ्श्चप्रतिषठात्वनिर्देशनोचित्यात् ; 

अत आदिभूतस्य सङ्खस्यापि निदान क्षे्रादि.ख्थानीयमन्ञानमिह अर्थोचित्यात्मतिषटोच्यत इत्याद-- 

या।यस्तु अयं वर्णितः संसार च्रक्षः न रूपम् अस्य इह यथा उपवर्णितं तथा नेव 
उपलभ्यते, स्वपघ्रमरीच्युदकमायागन्यर्वनगरसमत्वात् ; दष्न्टसखरूपो हि स इति । अत 
पव न अन्तः न पर्यन्तः निष्ठा परिसमास्षिः विद्यते । तथा न च आदिः; !इतः आरभ्य 

आायथास्थितस्त था नोपलभ्यते। अन्तादि विष्णुः । (त्वमादिरन्तो जगतो ऽस्य मध्यम्ः 
दति भागवते । ˆ अनायन्तं परं जह्य न देवा ऋषयो विदुः ` इति च मोक्षधमं । जसङ्ग- 
दाखेण सङ्कराहित्यसहितेन ज्ञानेन । “ज्ञानासिनोपासनया सितेन ` इति भागवते । 

ज।॥अस्य रूपं नोपरभ्यत इत्युक्ते प्रमाणवा धः ; अत उक्तं --तथेति । तत्सापेश्चमि्यतः पूरयति-- 
ययेति! विकारित्वादिनेदयर्थः।जगतो देशकालाभ्यां परिच्छेद स्योपरम्वमानत्वातू"नान्तःइत्याद्युक्तमयु- 
क्तमित्यत आह--अन्तादि रिति 1 संहर्वृत्वादेरिति शेषः । अचर सम्मतिमाद-- त्वमिति । मध्य स्थितेः 
कर्त । तस्यान॒परभ्यमानत्वे प्रमाणमाह अनार्दति ] आचन्तरहितम् 1 असङ्ग एव चस्रसित्ति 

व्याख्यानमसदिति मवेनाह--असङ्केति । असङ्गः सङ्कसहिय तेन सदित ज्ञानमसङ्गखख्रम् ; दध्यो- 
द्नादिवत्। इत्तौ तादित्वस्यन्त्मावादप्रयोग इति भावः । प्रतीताः कुतो नेत्यतो ज्ञानस्यैव तत्र का- 
रणल्ोक्तिरिप्याद---्ञानेति। “छित्वा इत्यस्य सवीजणुदध्येति व्याख्यानमसदिति भवेनाद--छेद्श्धति। 
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रा॥तस्य परत्तिषठा चानास्मन्यास्मष्सिमानरूपमज्ञानमिति नोपटम्यतेः व्रतितषठलयास्मन्नवा 

द्यज्ञानमेवास्य पिष्टा ॥ 

अभ्वत्थमेनं सुविरूढमूखमसङ्शक्रेण दृटन {छत्वा ॥ र् 

ततः पदं तत्परिमाभितव्यं यस्मिन् गता न निवत्त भूयः । 

पएनम्--उक्तप्रकारं सुविरूढमूलं खुश विविध रूढसूखमश्वत्थ सस्यग्ञानन्नूरन 

ता।[नार्मन्यात्मायिमानरूपसिति। पतेन सम्प्रतिष्ठा मध्यमितिव्याख्यापि निरस्ता।अन्ञान कथ ब्रात 

खब्द् तरत्तिरिव्यत्राह- प्रतितिष्ठतीति । अव मावः -मूलास्थतिभूसः वृक्षस्य प्रातछा;कम च ससा- 

रच्श्चस्य मूल्त्वेनोक्तम् ; तच “अवि्यःसञ्िते कर्म इति वचनादज्ञाने सितः; तद धीनत्वात्तद् नष्ठानस्यः; 

ममक्रारस्यापि क्मदेतोरहङ्धार एव कन्द इति स इह संसास्छरक्नप्रतिष्ठेति ॥ 

एनम्*इति सङ्गास्पदप्रकृततिवेचिन्यपरामर्ं इत्याह--उक्तप्रकारमिति। स्स्व टंटनिरूढवास- 

नत्वेनान्येच्छेत्तूमद्राक्यत्वम् । विविघत्वं - प्रायश्चित्तादि मिरेकेकस्य कर्मांख्यनूकस्य च्छेदे ऽप्यनादिकार 

मनोवाकोयिडुदधिपूवैकमयुद्धपूर्वकश्च विधिनिषरेधविप्रयविचिलकममेणामनन्तप्रकारसम्श्तत्वम्। जसङ्ञोऽपि 
क दाचित्तादात्विकव्याध्यादिङ्के्ादपि मवति; सरतुन डटः 
विषयत्यागददायासिव अत्मान्वेषणद चायामप्यसङ्खो ऽनुच्तंनीय इति ज्ञापनाय ततरराब्दः । अत एव 

प्र-पा॥२. बि. २-१६३-७० ॥ २. सद्द. पा 

दा।।अयं पचतः इति न केनचित् अवगमभ्यते!न च सम्पतिष्टा स्थितिः मध्यम् अस्य केन- 
चित्त् उपरम्यते । अश्वत्थम् एनं यथोक्त खुविरूढमूरु खु विरूढानि घसिसेह् गतानि 

खदडढानि म्ुखानि यस्य तम् एनं खविरूटस्रुखुम् असङ्गराखेण, असङ्गः असङ्गता पुच- 
वि चदोकैषणाभ्यः उयुत्थानं, तेन असङ्गशख्ण देन परमात्माभिमुख्यनिश्चयददीक्ृतेन 
पुनःपुनः विवेकाभ्यासादमनिहितेन छित्वा ससार चचक्ष सबीजम् उद्धत्य ॥३॥ 

ततः पश्चात् यत् पदं वैष्णवं तत् परिमार्गितव्यं, परिमाणम् अन्वेषणं, ज्ञातञ्य- 
मित्यथेः । यस्मिन् पदे गताः पविष्छः न निवतेन्ति न आवतन्ते भूयः पुनः स्षसासय । 

आ॥छदश्च विमश्षं एव । ततश्च तस्यैवावन्धक भवति । तथाहि मुखस्थं ह्य प्रतीयते । 
तच्चोक्तं तच्छ्रतावेच "विमं ह्यस्य च्छेदः! ख तन्न बध्नाति बध्नाति चान्यान्*इति ॥२॥ 

जाचस्त्वथः। विमर्लो विवेकः। व्याख्यानान्तरपरित्यागेनेवं व्याख्याने को हेतुरित्यत आह--ततश्चेति। 
यतो विम एव प्रक्रत्यादेर्विश्वस्य च्छेदो न स्वंथोद्धारणम् ; तत एव तस्येकस्येवे द मवन्धकं भवतीति 
युज्यते । अन्यथेकेन च्छेदे कृते सर्वयक्तिः स्यादिति भावः। इतश्चायमेव च्छेद इत्याद--तथादहीति। 
अर ह्यश्चव्थमेनै छित्वा ततः परं तत्परिमारितव्यम्ः इति विश्वच्छेद स्य ब्प्रतीताबुपायत्वमुच्यते । तथा 
दि--विश्वस्य का्थत्वादिना विमर्शं सति कायस्य कारणपेक्षत्वात् चेतनानधिष्ठितादुषादानादुत्पतच्यस- 
म्मवात्पस्तन्रा्णां मुख्यतो ऽधिषएठाव्रत्वायोगान्मूरखमुपादानकारणाधिष्ठात् जह प्रतीयते न विश्चवविनाये । 

अतो योम्यतावसाद्विमदौ एव च्छेदो न विना इति गम्यत इत्यथैः विश्वसिभ्यात्वज्ञानमेव च्छेद इति 
चेत्--न, अस्य सिथ्वाज्ञानत्वात्, शवतिसवादाचैवमेवेत्याह - तच्चेति ! "तं वै प्रपवरे यै वै प्रपयः इति 
तच्छछतायेव । अतस्त छंद कस्च । २ ॥ 



छो. ७. पञ्चदद्ो ऽध्यायः. ७८९ 

राडदेन गुणमयभोगासङ्गाख्येन राखेण च्छित्वा ततो--पिपयासक्घाद्धेतोस्तत्पदं परिमा- 
्भितव्यम्--अन्वेषणीयम् ; यस्मिन् गता भूयो न निंचतेन्ते॥ 

कथमनादिकालगप्रचत्तो गुणमयमोगस ङ्स्तन्मलं च विपरीतज्ञानं निवतंत इत्यत 
आह-- 

तमेव चारं पुरुष प्रपद्यतः प्रततिः प्रख्ता पुराणी ॥ 
अक्ञानादि निच त्तये तमेव चाद्यं - कृच्खस्यादि नूत +"मयाध्यक्षेण श्रकृतिस्सूयते सच - 

राचरम्1† “अहं सवस्य प्रभवो मत्त स्सखवे प्रवतेते' ‡ "मत्तः परतरं नान्यक्कि्िदस्ति धन- 
खय › इत्यादिष्र्तमाद्यं पुरुषमेव शरणं प्रपयेत्- तमेव दारणं प्रपद्यत; यतो--यस्मात् 
च्छस्य खष्रियै गुणमयमोगसङ्गपृत्तिः, पुणी ` पुखतनी प्रता ; उक्तं हि मयेत- 

त्पूवैमेव ‹ दैवी दयेषा गुणमयी मम माया डुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तर- 
न्ति ते” इति; * प्रपयेयतः प्रच्त्तिः ` इति वा पाठः ; तमेवचाद्ं पुरुष प्रपद्य -रारणसु 
पगम्य, इयतः-- अज्ञान निचुत्यादेः कृत्स्स्येतस्य साधनभूता प्रदत्तः पुराणी -पुरातनी 

लाततःपरम् `इति परदाब्दाध्याहारण व्याख्यान्तरमयुक्तासत्य मप्रायणाहद-तता विचयासज्ञद्धे तार. 

ति।*आत्मानमन्विच्छेत्" इत्यादि मूचनायाह--अन्वषणीयमिति। छन्दोन रोधाय च्छान्दसं “निवतन्तिः 

इति परस्मेपदमित्यसिप्रयिण स्वयमात्मनेषदं प्रायुङ्क ॥। 
ननु ददस्यासङ्गशख्रस्य खामे हि तेन च्छित ; तदेव ठु ससारिभिदुंकमतरमिति शङ्कयोत्तर- 

ग्रन्थ सङ्गमयति-कथमिति। "निर्मानमोहाः इत्यादि समनन्तस्मन्थानुसन्धानेनाह --अज्ञानादिनि- 
चत्तय इति । आच्यत्वे पूवोक्तप्रकार तच्छब्देन खाप्यत॒ इव्याह--मयेति । यदाज्ञातिलङ्खनाद्व 
धः, स एव हि प्रसादितो मोचक इत्यसिप्रायेणेवकारः 1 तसपरपञ्चनरूपस्य “यतः प्रच्रत्तिः* इत्यादेर्मह- 

दादिसष्टिमाल्परत्वव्युदासायेममेवार्थं प्रपत्तिवाक्ये प्रागुक्तं स्मास्यति--उक्त हीति । “ तेषामेवानुक- 
स्पार्थं ` ‹ भैचित्तस्सर्वदुर्गाणि मस्साद्यत्तरिष्वसि ` ‹ मामेकं रण तज ° इत्यादिकमपि भाव्यम् । 
अच प्रतादिशब्देस्सत्यत्वस्येव प्रतीतेः ,परेषामिन्द्र जाख्ट्न्तदरब्दस्वारस्येन प्रत्यक्चादिभिश्च वाधितः। 
छन्दोवदप्रीणां प्रयोगानुमतेः “परपयेत् इति परस्मेपदम्। तज ह्यभिमत पाठान्तरमर्थान्तर चाह--पपरये- 
त्यादिना 1 उत्तमपुरूषत्वे वाक्यानन्वयात् ` इयतः * इति पदच्छेदः । एवं च शङ्कायास्साक्षादि द - 
मुत्तर स्यादिति भावः । इयच्छन्दस्या्र प्रक्रृतसाकस्वपरत्वमाह--अज्ञाननिचसच्यादेः कत्छ्रस्येति । 
पुरुषव्यापारविषवत्वाय--साध्नभ्रृतेत्युक्तम् । षष्ठयभिहित सम्बन्धसामान्यमिह साध्यसाधनभाव- 

प-पाशगी-९-१०॥ †गी-६०-८॥ गी -<-७1 २. गी. १८-५८॥ ४. गौ. १८-६६॥ 

१. जवार. &॥ २. गी. १०-१६॥ ८. सामिमतं. पा ६. प्रङताप्रक्रत. पा ॥ 

श। कथं परेमा्भितव्यमिति ? आह-- तमेव च यः पदरब्देन उक्तः आद्यम् आदौ मवम् 

आतदथे च तमेव पपद्च प्पन्त }! तच्चक्त तजक त च मरपदतय वर भ्पद्यनदडरा 

ज! वाक्यास्य समासत्वात् (तमेव चाच्म्ः इति व्यथितः सङ्कति सूचयन्नाद-- तदथं चेति 

विमर्षार्थच। विश्वविमर्वद्रदय्ञाने मवु, स विमद एव कथ स्यादिव्याकाङ्खुं तदथोंमत्यनेन सूच. 

यति 1 तर्द चिच्छिदिपरं प्रति तदुपायो विधेयः, न ठु प्रपद्य इति वचन सङ्कतसित्यतो ‹ व्यत्ययो वदहू- 
छम् ° इति वचनमाभित्याह-- ग्रप्येतेति । कुतो व्यत्यय इत्यतः शरुतिस्परतिसंवादादि्याह-- तच्चेति। 



‰ र ५ 
७९.० श्रीमद्भगवद्नीतायां [च्छो ७-५. 

रा।।धस्डता ; पुरातनानां सुमु्चुणां घचृन्तिः पुराणी;पुरातना हि सुखश्चवो मामेव दारणसु- 
पगम्य निमुक्तबन्धास्सञ्जाता इयथः ॥ ८ ॥ 

निमानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिदटत्तकामाः । 
दरन्द्रावुक्छास्खखदुःखसज्ञगच्छन्त्यमूगः पदमनव्यय तत् ॥ ५५ 

एवं मां शरणमुपगम्य निमौनमोहाः- निर्ग तानात्मात्माभिमानरूपमोहाः जितसङ्ग- 
दोषाः - जितगुणमयभोगसज्ञाख्यदोषा ः+अध्यात्मनित्याः-आत्मनि यत् ज्ञानं तद्ध्यात्मम् 
आत्मज्ञाननिर ताः, विनिच्त्तकामाः-विनिचरत्ततदि तरकरामाः, सुखदुःखसंक्ञेदेन्देश्च विमु 

ता।रूपचिकञेबे विश्रान्तमिति भावः 1 ° प्रखता पुराणी ` इत्यनेन शिष्टाचासप्रद्नममिमतमिवयाह-- 
पुरातनानामिति । तदेव विद्रणोति--पुरातनाहीति ॥ ४ ॥ 

अस्मिन "निर्मानमोंहाः'इत्याद्यनन्तरवाक्यमपि “यतः, इत्युक्तस्य विवरणतया सुसङ्गतमित्यभि - 
प्रायेगाह--एवमिति } अचर सामध्यत्सिङ्घनिचत्तेः कारणं निर्मानमोहत्वमिति तदनुरूपं व्याख्याति-- 

निर्गतानात्मात्माभिमानरूपमोदहदा इति 1 "अमूटाःइति प्रथयुक्तेरच मानमोहमेरनव्याख्यानमयुक्त- 
मिति भावः।आस्मसङ्गव्यवच्छेदाय-गुणमयेति विशेषणम्! जितसङ्गत्वफरूमध्यात्मनिवयत्वम्;तच ‹अ- 
ध्यात्मन्ञाननित्यत्वम्*इति प्रागुक्त, तदाह---आस्मनि यजज्ञानमिति।योगकाटे नैरन्त्येणोत्थानकाठेऽपि 
प्ाचर्येणाध्यात्मन्ञाननिरतत्वम्। स्वादुतमे सखात्मज्ञाने निरतत्वात्तदितरकामनिचृत्तिः। विनिच्रत्तकामत्वामिह 
विषतो निद्त्तकामत्वं तच विषयप्तनि धावप्युपेश्चकत्वम्। सङ्गकामयेहँवुदेठमद्धावस्य पूवोक्तत्वाचचा पुन 
रुक्तिः! सुखदुःख संज्ञेः-अनुक्रप्रतिकूकसखमवेरियर्थः।इदं चोपायद शाविवक्षायां इन्द्रतितिक्च(परम्; 
फरद शछापरत्वे दुःखाव्यन्तनिचत्तिपरम्। ® चरिभिगुंणमयेभवि रेभिस्सवंमिद् जगत्।मोहतम् 'इत्युक्तमाया- 
तरणादिहामूढत्वम्, तच्च देहात्मभ्रमनिड्त्तेः “निर्मानमोहा ;"इत्यनेनोक्तत्वात्तच्च तिरिक्तात्मानात्मविषयस - 

प्र-पा॥ १. गा. ७-१३॥ 

राजय पुरुषं पपदये इव्येवं परिमार्भितव्यं,तच्छरणतया इत्यथैः। कः असो पुरुषः ई 
उच्यते--यतः यस्मात् पुरुषात् संसारमायाच्क्षपरचत्तिः प्रसृता निस्खता, णेन्द्रजास्ि 
कादिव माया, पुखाणी चिरन्तनी ॥ &॥ 

कथम्भूताः तत् पदं गच्छन्तीति १ उच्यते-निमौनमोहाः मानश्च मोहश्च मान- 
मोदो, तौ निर्गतो येभ्यः ते नि नीनमोहाः मानमोहव्जिंताः । जितसङ्गदोषाः सङ्ग पव 
दोषः सङ्गदोषः, जितः सङ्गदोषो येः ते जितसङ्गदोषाः । अध्यात्मनित्याः परमात्मखरू- 

आ।चेति न हष्यति न जायते न भ्रियते तद्भह्य मुरु तच्छिरः” इति। "नारायणेन दश्च 
भतिषुद्धो भवेत्पुमान् ` इति च मोश्च धमे । ऊेदनोपायो दयाकाष्कितः । न च भगवतो- 
ऽन्यः शरण्यो.ऽस्ति ॥ ४ ॥ 

ज।॥तद्धि् छेल्छुः। अभ्यासखोप इडभावश्च च्छान्दसः। चिच्छिंदिषुः । विश्वविमर्यार्थी यद्नद्य विश्वस्य 
मूरू तमेव पुरुषं प्रपेतेत्य्थः । प्रपच्या प्रसन्नेन नारायणेन इष्टः । पुमान्प्रतिबुद्धो विश्वयिमदौक्षसो 
मवेदित्यथः । इतश्च पुरषव्यत्ययो ऽअ व्याख्येय इत्याद--छेदनेति । अतस्तदुपायविधानमेव 
सङ्कतमिति रोषः । न केवलमुत्तमपुरुषो ऽतानुपयुक्तः ; किं त्वयुक्तश्चेत्याह--न चेति । तमेव ग्रपये 
इव्येवे परिमार्भितन्यमिति सम्बन्धस्त्वयुक्तः, अस्य परिमार्मणत्वाभावात् ॥ ४ ॥ 



च्छो. ५-६.| पञ्चदशो ऽध्यायः. ७९.१९ 

रा॥क्ताः, असूढाः--आत्मानार्पखभावज्ञाः, तद्त्ययं पदं गच्छन्ति-अनवच्छ्निज्ञानाकार - 
मात्मानं यथावख्ितं प्राप्नुवन्तिःमां शारणमुपगतानां मत्प्रसाद देवेतास्सवाः प्रच्ुत्तयस्सु 
राकास्सिद्धिपयैन्ता मवन्तीत्यथः ॥ ५ ॥ 

न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्यो न पावकः । 
यद्रत्वा न निवरेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ 

तद्ात्मज्योतिर्न सूर्यो मासयते, न शाचाङ्कः; न पाचक; ज्ञानमेव दि सवस्य प्रका- 

ताासस्त ् रमनिषेधरूपसित्यभिप्राविणाद-आव्मानात्मस्वभावज्ञा इति।यद्वा माहदेदुनिच्रात्िखक्षका ऽलम् 

टशब्दः, अन्योन्यव्यावतकरासाघधारणधमप्रतीत्या ह्यात्मानास्मेक्यमोह निवतनीय इति भावः। स्वरूपता 

निर्विकारत्वादात्मनां व्ययो ज्ञानसङ्कोचविकासरूपः ; तन्निषेधफलितमाह--अनवच्छन्ज्ञानाकार- 

मिति । प्त इति पदं श््रापणीयस्तथैवात्मा प्र्चीणाशेष भावनः” इति परिदयद्धात्मनो ऽपि परमात्मव- 

त्पाप्यत्वात्पदत्वम्। नचात्र परमात्मा पदखशब्दाभिप्रेतः+अनन्तर रेके तस्यैव तच्छब्दपरामष्टस्य मम धाम- 

ति व्यधिकरणनिर्देरात्।नच पदखब्दधामशन्दयोरिह दिव्यस्थानविषयत्व,“ परिमागितव्यम्'इति तस्या 

न्वेषणीयत्वविध्ययोगात् । तस्यहि फरूतयास्तीति ज्ञातव्यत्वमात्र; नलत्वात्मवत्समाधिपत्रन्तगवघणारपदः - 

त्वम् । मम धामेति निर्दिष्टस्यैव हि ससारावस्था "ममेवांशः इत्यादिनोच्यते) अन्यथा परस्यानप्रातपाद - 

नानन्तर भनमैवांशःः इति बद्धावख्यजीवनिर्देशोऽपि नातीव सङ्गत इति मावः । उक्तशङ्कापरिहारतया 

¢तसमेवः इत्यादेः पिण्डित ताव्प्यमाह- मां शारणमिति 1 ५ ॥ 

प्रकाराकान्तरतैयेश्चयद्योतनाय तच्छब्दाभिंप्रतमाह---आात्मज्योतिरिति । अय भावः-- तच्छ- 

ब्दस्य प्रकुतपरामंर्दीत्वस्वारस्यात् पद मन्यय॒तत्'इति परि्यद्धात्मस्वरूपस्य प्रक्ृतत्वाटुत्तरनछकि ऽपि 

° ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः * इति तस्यवोक्तेरत्रापि श्चुतिसिद्धस्वयन्यात्टव्यज्ञकघामरान्दप्रयागा- 

जीवविषयो ऽय शोक इति । तूर्या्यपरकाद्यत्व स्व माववंपरीयेन स्थापयात--ज्ञानमव हात । सच 

स्येति प्रकाद्यवर्गस्य, तत्प्रकाशकरतयाभिमतसूया दि ज्योतिषो ऽपीति भावः। ज्ञान चत्सवस्म प्रकाडाकं 

-_---(_]_]_--------------------------
--- 

प्र-पााश. वि. पु. ६-७-९३।॥धविज्ञानम्प्रापकम्प्रा- | कन्. 3 त्थत्त ब्रह्मवच् मावनात्रियराहता भगवदुपास- 

प्ये परे ब्रह्माणि पाथिव । मापणीयस्तयेवात्मा प्रक्षीणा- | कः आसम मातारा “नह्यविदामो - 
ति परम् ‹ विद्यत मदनुते " मक्त्यास्वनन्यया 

_ ' उक्यःः ऽमक्लयामामभिजानाति' " तस्प्राप्तिदेतुज्ञा- 

हत्युक्तम्परब्रह्मप्राप्तिफलमाद-- वे - । नच्चः इत्यादि" इत्ति श्री विष्णुचित्ता यन्यांख्यातम् ॥ 

ज्ञानामेति ॥ इद विज्ञान प्राप्ये परे ब्रह्मणि प्रप २॥ 

ज्ञषभावनः' ।॥--उक्तस्य समाधिह्पज्ञानस्य “भेषज 

मगवल्पाप्तिः 

___ ~ ---------------------------
---------~ 

र।।पालेचने नित्याः तत्पराः तिनचुत्तकामाः चहषता निरखुपन (नच्ुन्ताः कामाः यषा 

ते विनेच्रत्तकामाः यतयः सन्यासनः दर्द्धः परिया प्रियाष्दायः वमुक्तः सखसदुःखसज्ञः 

परित्यक्ताः गच्छान्त अमूढाः माहत्ाजताः पद्म् अव्यय तत् यथाक्तम् ॥ ५। 

तदेव पद् पुनः विशिष्यत तत् श्चास इति व्यवहितेन धाख्ा सम्बध्यत । तत् 

भ्राम तजारू्प पद् न भास्यत स्यः जहदत्यः सवांचमासनशाक्तमरवेऽप सात । तथा 

आासाघनान्तरमाह--नेमानति ॥ ५ ॥ 

जा।र्ताहं बद्यज्ञानसाधनं विश्वविमद्ः) तत साधन च तत्परपत्तिरिति समस्तमुक्त कसुत्तर्णेत्यतं आह 

--साधनान्तरामात ॥ ५॥ 
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रा। शाकम् ःबाह्यानि त॒ ज्योतीषि विषयेन्दियसंबन्धविरोधितमोनेरसनद्यार्णापकारका- 
णि। अस्य च प्रकादाको योगः, तद्धिरोश्ि चानादिक्मः तान्निवतन चाक्तं भगचत््रपात्त 

मुरुमसज्ञादि : यद्त्वा पुनन निवतेन्ते, तत्परमं धाम परम ज्यात मम मद्य 
मद्विभूतिभूतो ममांश इत्यथैः ; अदिल्यादीनामपि प्रकाशकस्वेन_ तस्य _ परमत्वम् 

बाह्येष्वपि किं सू्यायपेश्चया ? कथञ्च तेषु प्रकादक्रत्वव्यवहार इत्यत्राह-- बाद्यानित्विति। सम्ब - 

न्धिसेश्वीति- साममरीमध्यपातिवियिष्टसम्बन्धाकारविवक्वयोक्तम् । नदि ऊुड्या दि वत्तमो व्यवधायकं, 
तमोग्यवहिताटोकस्थयदणात् । एवं स्प्रकादयकमात्मव्योतिस्स्वयमेव किं न प्रकाशते, केनवान्येन 

तत्प्रकाद्यमित्यलाह--अस्य चति । चस्त्वर्थरङ्कानिव्रवयथः । स्वयेप्रकाशस्यापि यथार्वस्थितसमस्ता- 

कारग्रहे चमारिणां योग एत्ोपाय इत्ति म(वः । प्रकादाकान्तरपरतिक्चेपे वे्यत्वनिषे धशङ्काप्यनेन परि- 

हता । विशेषनिषेधश्येषाभ्यनज्ञःनपर इति भावः। योगोऽपि सवेषां करं न सिष्येत्१तलाह--तद्धिसे - 

श्रीति । सांसारिकं कस योोत्पत्तिप्रतिवन्धकमिव्यर्थः । तरि स्वेषां न सिध्येदिति शङ्कायां प्रकृतेन 
परिहरति--तल्निवसनं चेति। गत्वा-- प्राप्येव्य्थः । धामशब्दो ऽ प्राग्वन्न नियमनसखथानपरः; अपि 
तु सूर्थायपेक्ताप्रतिक्चिपात्छरूपस्य परकादारूपत्वसिद्धर््योतिर्वा ची।तत एव मम परं ज्योतिरित्यन्वयो मन्दः। 
मेमति स्वसम्बन्धविधिस्तु युक्तदशाभाविपस्मसाम्यखङ्कितस्ातन्त्यपरिहारेण साथ इत्यसिप्रयेणाह-- 
परं उ्योतिमैम मदीयमिति । (मसेवाखः' इति वक्ष्यमाणस्यापि निदानसिहाभिपरेतमिति व्यञ्जयन् 

षष्ठयन्तं सम्बन्धसामान्ये विकेषे नियच्छति--मद्धिभूतिभरूत इति । विभूतित्व च नयदिणो गदादि- 

वत्,अपित्वए्रथकिसद्धविदोषणोशव्वेनेत्याद --ममां शा इति। अयमभिप्रायः --नतावननिरवयव एकस्मिन् 
स्वसूयदाव्यपदे शः . अास्मेकवस्त्वेकदे रूपत्वेन मेदाश्रयत्वादं शांद्धिमावस्य । अन्यथेकस्मिन् कोशः 
कश्चांद्री १ नहि सएव तस्यां इति श्रान्तोऽपि ब्रूयात् । नच भेदाभेदसम्भवः, व्याघातसर्वश्रुति 

कोपादिपसङ्गात् । : षादोऽस्य विश्वा भूतानि ` " तैस्यावयवभूतैस्तु व्याप सर्वमिदे जगत् ‹यथ्नेः 

क्षुद्रा विष्फुकिङ्धा व्युचरन्येवमेवास्मादात्मनस्सवं एवास्मानो व्युचरन्ति ` इत्यादिश्चुतिप्रती तांखत्व 
विरि विशेषणांदातयेति (अदो नानाव्यपदेयात्* इत्यधिकरणे “धकाशादि वस्तु नैव परः* इति सू 

पा ॥ २. पुरुषसूक्त. १-२-१॥ 

२ श्यताश्च. ६-१९० ॥ 

३. ब्रह. उप. ४-१-२० ॥ (सवथोणनाभिस्त- 

राङ्याह प्रकारादिवत्तु नेवम्परः-इति ॥ तुच्चब्दश्ायं 

व्यावसैयति । वद्मा ्वेऽ।पे जीवस्य ,जीवो यत्स्वरूपं 

यत्स्वमाकश्व, नैवम्परः निरव्रद्यः सवज्ञ; सलत्यसङ्कस्पएव 

न्तुनोचरेत् यथाचचेः क्षुद्रा विस्द्ुञ्ङ्गा व्युच्रन््येवमे- | सधैदा । कथन् १--प्रकाञ्चादिवत्-पकाश्विरिष्टानां 

वास्मादात्मनः सवै प्राणाः स्वे रकाः सवै देवाः | मणिच्युनणिप्रमत्तोनांप्रकाञ्चः विरिैकदेशत्वेनयथांशः। 
सवीणि भूतानि उयुच्चरन्ति तस्यो पनिषत्सत्यस्य सत्य 

सिति प्राणा वै सत्य तेषामष सत्यम् 
आदिशब्दात् विद्दोषणतेकस्वभावजातिगुणद्चरीराणं 

; गृह्यन्त । विज्ञेषणानां विशिष्टेकदेशतया तदंशत्वेऽपि 
- सारी « २-३-४५ ॥ अद्ञाधिकरणस्थमिद ' विकेषरणविङ्ञेष्ययोः स्वरूपस्वसावमेदो न विरुढधः। ‹ य 

य स॒ | थ, श. ज 3 | [क्व [श 
सूत्रम् । कद्रग्यकददत्व [ह आद्ात्वन् । ता जा- स्वात्माग तष्टन्. „ यस्यात्मा दारारम् ङ[त 1हश्चातः ] 

स्य ब्रह्मेकदेत्मेन जीवदोषा ब्ह्यणो दोषा एवेला- 

आीस्वरूप कथययात-न तदत्यादेनः॥ रद॥ 

ज॥उत्तरवाक्यानां सङ्धत्यप्रतीतेस्तां स्त्वयन्नाह--स्वरूपपिति । अनेन कीहदौ तत्दं यत्पराति 
पुरुषाय इत्याकाङ्खयामदमुच्यत इत्युक्त मवति ! स्वरूपमित्यनेन पदमित्युक्तस्य धामेति वक्ष्यमाणस्य 
चार्था ऽप्युक्तो भवति; श्थानतेजसोरसङ्गतत्वात् ॥ 



च्छो. ६-७.| पञद्दे ऽध्यायः- ५७९३ 

रा॥आदित्यादीनि हि ज्योर्तीषि न ज्ञानञ्योतिषः परकाद्ाकानि, ज्ञानमेव स्वंय प्रका- 
शाकम् ॥ दे॥ 

नि # छ [> क ऋ [9 

समवाञ्चा जकिक्[क जावमरूतस्सनतनः | 

मनष्षष्ठानीन्दरियाणि मरकृतिस्थानि कषति ॥ ७ 
इत्थमुक्तखरूपस्सनातनो ममां पव सन् कथ्िद्नादिकमैरूपांविद्यवेष्ितो जीच- 

भूतो जीवखाकरे वर्त॑मानो देवमचुष्यादिप्रकुतिपरिणामचविशष शरीरस्थानि मनष्पष्ठानीन्द- 
याणि कषेति ¦ कञ्चिच्च पूर्वोक्तेन मार्गणास्या अविद्यायाः सुक्तः खेन सूपेणाचतिष्ठतेः 
जीवभूतस्त्वति संकुःचितन्नानैश्वयैः कमैरृ्धधरकृतिपरिणामिरोषरूपरारीरस्थानामिन्द- 
याणां मनष्षषठानामीश्वरः तर्न कर्मानुगुणमितस्ततः कषति ॥ ७॥ 

ताौपितम् । अतोऽनेकेष्वेव केनचिदुपाधिनेकतयाभिमतेषु कश्चिनिरूप्यमाणों ऽद इति व्यपदिश्यते । 
एवमेवहि पटादि राश्यादि ष्वपि। त विश्ेषणविदेष्यभवेनावस्थितेष्वपि विरिषेक्ये"विदेषणांः "इत्या - 
दिव्यपदे-शेषु वुस्यम् । तस्माद् ाव्यन्तमिन्नयोजीवपरयो विं मूतितद्वद्वावेन विदिष्टेक्याद्विशेषणभूतो जीवो 
निष्क्रष्य व्यपदिश्यमानः प्रघानयविक्षयांड इति व्यपदिश्यत इति । अल्ल निरङ्कशपारम्यवत्परमात्मव्य 

तिरिक्तविष्रयधामशन्द निर्दि्टज्यो तिर्विंशेषणमूत पस्त्व सननिहितवज्योतिपेक्षयेति तत्फङितमाह-- 

आदित्यादीनामपोति ॥ £ ॥ 

येवे त्वद्विभूतितया त्वा एव, तर्हि नित्यसूरिवगवद विषेण स्वेषां परिद्यद्धाकारयोंगः किं 
नस्यादित्यत्र बद्धस्यापि ख्वविभूतित्वमनू्य बद्धमुक्तादिःव्यवस्थापनं “ममवांशः' इत्यादिनोच्यत इव्यभि- 
प्रायेणाह--इत्थमुक्तस्वरूप इति ॥ ७ ॥ ̀ 

प-पा॥ * अल. ७-८-९ शोकानां तात्पयंचन्द्रिका न छस्यते ॥ 

दो।।न रादाङ्कः चन्द्रः,न पाचकः न अध्चिरपि। यत् ध्राम वैष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न (नवः 
सन्ते, यच्च सूर्यीदिः न भासयते तत् ध्वाम परमं विष्णोः मम पद्म्, यत् गत्वा न 
निचतेन्ते इत्युक्तम् ॥ £ ॥ 

नज सवी हि गतिः आगत्यन्ता, "संयोगाः विपयोगान्ताः* इति प्रखिद्धम् । कथम् 

उख्यते तत् धाम गतानां नालति निच्खुतत्तिः ' इति { णु तत्र कारणम्--ममच पस्मा- 

त्मनः नारायणस्य, अराः भागः अवयवः एकदेशः इति अनथान्तर; जांवलखाक ससार 

जीवभूतः कतौ भोक्ता इति प्रसिद्धः सनातनः चिरन्तनः ; यथा जलसूयकः स्यूयप्शः 

जखनिमित्तापाये स्दूयमेव गत्वा तेनैव आत्मना गच्छति, एवमेव ; ̀यथा चा घराद्युपा- 

यिपरिच्छिन्नो घराद्याकाद्लः आकाशाः सन् घरादिनिमित्तापाये आका अरभ्यन 

निवर्तते इव्येवम् । अतः उपपन्नम् उक्तं “यद्रत्वा न निवतंन्ते' इति 1 नयु 1नरचवयवस्य 

पस्मात्मनः कुतः अवयवः एकदेशः अशा: इति साचयवस्वे च 1वनाखम्रसङ्गः अच््यव- 

विभागात् । नैष दोषः, अविद्याक्तोपाधिपरिचछन्नः पकदेद्ाः अख इव काल्पता यतः। 

दर्दितश्च अयम् अथः श्चेत्राध्याये चिस्तरद्ाः । स॒ च जीवो मर्ददात्वन कार्पत्ः कथ 

ससरति उत्कामति च इति ? उच्यते-मनष्षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रा्रदानि प्रङातस्षात्न 

खस्थाने कर्णदशाप्कुल्यादौ परतो स्थितानि कषति आकषंति ॥ ७ ॥ 

1008 
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ररीरं यदवामोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
कि ~ 9 [9 ©. ~ 

ग्रहीस्वेतनानि संयाति वायुगेन्धानिवाश्यात् ॥ 
रा॥यच्छररमवाप्रातति, यस्माच्छरीसदुत्करामति, तत्रायामेन्द्रयाणामन्न्वरः पतान- 

इन्द्रियाणि भूतसृ्षमेस्सह ग्रह्यीत्वा संयाति वायुगन्धानिवादायात्। यथा वायुः स्लक्चन्द् - 

नकस्तूरिकादि- आशयात्-- तत्ानात् खुक्ष्माचयवेस्सह गन्धान् गहःत्वान्यत्न सयात्तिः 
तद्धदित्यथः ॥ < ॥ 

दो।। कस्मिन् काटे १- यच्चापि यदापि उत्क्रामति दश्वरः देहादिसङ्गातस्वामी जीवः 

(4 

आ॥कर्ष॑तीव्युक्ते जीवस्यसातन्य प्रतीतं, तन्निवारयाते-- शरारामल्याद्ना। यत्-यदा 

रशारीरमवाश्नोति उत्कामति जीवः, तदेश्वर पवतानि ग्रहीत्वा सयाते। (यज्रयत्र च सयुक्त 

धाता गसं पुनःपुनः । तत्रतत्रैव चसति न य्न खयामिच्छति ` इति माक्षघ्म । “भावा- 

भावावापे जानन्गरोयो जानामिञ्रयोन तु तत्करामि । आशास हम्यस्ि इदा कव 

न्यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामिः इति च । ̂  हत्वा जत्वापि मघवन्यःकाश्चत्पुरूषायते। 
अकती स्वेव भवति कती स्वेव करोति तत्'इति च । तद्यथाऽनः, ुसमाहेतमुत्सजं- 

दयायादेवसेवाय हासीर आत्मा पाज्ञेनान्वारूढ उत्सजदयाति ' इति च श्चातिः । 'वाङ्बनासि 

संपद्यते मनः भ्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् › इति च।गन्धानिव सक्ष्माणि। 
मोगोऽस्यापि साधितः पुरस्तात् ॥ < ॥ 

सा॥पूर्ववाक्ये जीवस्य प्रकृतत्वात्तदुत्तरमपि तद्विषयमिति व्याख्यानमसत् › इश्वरपदरूढा्थपरित्याग- 
दोषादिव्यादायवान् सङ्खति तावदाह-कर्षतीति। शरीरावापो मूरूकारणात्+उत्करमणे शरीरात्ःसितां 
गोख्कादिम्यो विषयान्प्रतीन्द्रियाणि जीवः कर्षतीति पूर्वोक्तम्।तथाच तस्य नियासकरान्तराचक्त्या इन्द्रि- 
यकर्षणे स्वातन्त्य प्रतीतम् ; तदयुक्तम्, पूर्वोक्तविरोधादित्याशङ्कयेश्वरस्येव तत्प्रतिपादयस्तजीवस्य स्वा- 
तन्त्य निवारयतीव्य्थः।छरेकद्वयोपादानायादिपदम्। अत्र शरीरावाप्सयुत्करमणयोरुक्तत्वादीश्वरस्य तदयो- 
गात्कथसिदे तद्धिषयमिचतो व्याच्छर--यदिति । जीव इति पूर्ववाक्यादनुवतेते । यदेति भ्रवणात्तदेति 
कम्यते । एतानीन्द्रियाणि । स्याति शरीरम् , लोकान्तरं च । कुतो ऽयम्थं इत्यतो जीवस्य शरीर- 
प्राप्तौ तावदीश्वयाघीनत्वे प्रमाणसम्मतिमाह-- येति । संयुक्तः - प्रेरकत्वेन संयुक्तः यज्रयत्रैव योनौ 
गमे धाता, तत्रतत्रैव वस्ति जीवः । पद्रत्तावपी.श्वराधीनत्वे जीवस्य प्रमाणसंबादमाह--भावेति । 

भावाभाव ल्मकिके इभाद्ुमे गरीयः श्रेयो मोक्चमपि तथाऽपि तन्न करोमि साधयितु न खतन्नो- 
ऽस्मि; किन्ठ॒ आरायु दिक्षु टरमम्यासु हर्म्येषु हृदासु हृदेधु तास्ताः क्रियाः कुवंन्निव प्रतीयमानो ऽहं 
चथेश्वरेण नियुक्तोऽस्मि; तथा तां वहामि 1 हननादि क्रियाः कृत्वा यः कथ्चित्परम पुरुषवत्सखातन्त्यमा- 
त्मनो सन्यते, से।ऽप्यकर्तेव मवति । यतस्तद्धननादि.कर्वश्वर एव करोत्ति, ररीयेच्रमणमपीनश्राधीन- 

सियत्र शतिसम्मतिमाह--- तद्यथेति । अनः शाकटम् । सुसमाहिते पुरुषेण सम्यगधिष्ठितसुत्सजंद्रामा- 
दिकगृच्खजच्छारीर आत्मा जीवः प्रा्ञेनात्मन, परमात्मना अन्वारूढो ऽधिष्ठितः । उस्सर्जत् शरीरमुत्ख- 

जन्] वागित्यनेनोत्क्रमणे परदेवता वागादीन्याकर्ष॑तीव्युच्यते] अनेकेष्वाकृष्यमाणेषु सत्सु गन्धोपादाने 

ऽभिप्रायमाह--गन्धानिवेति । गन्धवतः पुष्पाद्यवयवानिघयर्थः । ननु ओ्नमिव्यादिना विषयभोगो- 
स्योच्यते, न चेश्वरस्यास्रावस्ति ; किं ठ जीवस्यैवः;तत्कथसिदमीश्वरविषयमित्यत आद- भोग इति । 
पुरस्तात्--सत्मे ॥ ८ ॥ 
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रा कानि पुनस्तानीन्दियाणीव्यत्राह-- 

श्रो चश्चस्पश्चनं च रसने घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९, 

पतानि मनष्षष्ठानीष्धियाण्यधि एय सखचिषयच्ुस्य युगुणानि त्वा तान् शब्दा 
दीन् विषयानुपसेवते उपरुद्धे ॥२॥ 

उत्कामन्तं स्थितं वापि युञ्जानं वा गुणान्वितम् । 
विमूढा नाचुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्षः ।। १० 

एव गुण्न्वित स्वादि युणमयप्रकुतिपरिणामविद्े षमजष्यत्वा दिसस्थानपिण्डसं - 
खं पिण्डविक्लेषादुत्कामन्तं पिण्डवि्येषे ऽवस्थितं रा गुणमयान् विषयान् मुञ्ानंवा 
कदाचिदपि प्रकूतिपरिणामविशेषमङष्यत्वादिपिण्डादधिलक्षण ज्ञानेकाक्रारम् वेमूढा 

ताकर्मकलापनिगस्ितस्य कलेवरकाराग्हे ऽवस्थान तत्रोत्करमणप्रवेद्यादिङ्केशः, तच्रसस्य च विषमघुक- 
स्पक्षुद्रतरविघयोपतेवा चोक्तानि 1 अथ तदुपरि तन्निदानमूतमात्मापहरणचोर्यमुपक्षिष्य योग्यानुपलम्भं 

व्च परिदरति--“उत्क्रामन्तम्' इति शमोकेन । गुणान्वितत्वमितरेषां हेवरित्यसिप्रायेण पूर्वं तद्ूव्याख्या। 
उकत्कररणादिकथने सर्वावस्थोपकक्षणमित्यमिप्रायेण---कद्ाचिद्पीव्युक्तम्) "अहम्" इति निव्यमुपङभ्य- 

माने सवैषां स्वात्मनि, ु ज्ञानतादौ च स्वात्मसाक्षिके कथ केचिन्नानुपश्यन्तीत्युच्यत इत्यत्राह -मच- 
ष्यत्वादि पिण्डाद्धिखुक्चषण इति । प्रकृतिपरिणामविदोषमनुष्यत्वादिविरिष्टपिण्डादिलय्थः । ज्ञानैका- 
कारत्वोक्ति्विखक्षण्यप्रकाराणासुपलक्चषणार्था1 विमूढा नानुपद्यन्ति *इति भगवतस्सानुक्रोरोक्तिः। यथाच- 

दा॥तदा ! कषेति › इति चखछोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात् प्राथम्येन सम्बभ्यते। यदा च 
पूचेस्मात् रारीरात् शरीरान्तरम् अवाप्नोति तदा गरदीत्वा एतानि मनष्षष्ठानि इन्दि 
याणि संयाति सम्यद्कू याति गच्छति । किमिव इति? आह--वायुः पवनः गम्धानिव 
आरायात् पुष्पदेः ॥ ८ ॥ 

कानि पुनः तानि इति श्रो चश्चुः स्पद्यूनं च त्वमिन्द्रियं रसनं जिह्वा घाण- 
मेव च, मनश्च षष्ठं पद्येकम् इन्द्रियेण सदह, अधिषछाय देहस्थः विषयान् शब्दादीन् उप- 
सेवते ॥ ९२. 1 

पवं देहगतं देदाच्तु.-उत्कामन्तं देहं पूर्वोपात्तं परित्यजन्तं स्थितं वाऽपि देहे ति- 
शन्तं भुज्ञानं वा शब्दाद्छश्च उपरुममानं गुणान्वितं सखदुःखमोदाख्यैः गुणेः अन्वितम् 

अचुगतं सयुक्तमिदयथेः 1 पवम्भूतमपि एनम् अस्यन्तदखंनगोचर प्राप्तं विमूढाः दष्टादष्ठ- 
विंषयमोगवबखाकृष्टचेतस्तया अनेकध्रा मुढा: न अनुपश्यन्ति अदो! कष्टं वतैते इति 

आ॥इन्द्ियद्वायपि सोऽपि सुङ्के। ^ तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं तें गरायान्ति ` इति च 
श्रुतिः 1 गुणान्वितमेव भुङ्के । ° न हवै देवान्पापं गच्छति ` इति श्रुतेः ॥ ९ ॥ 

जाजस्तीश्वरस्य भोगः ; किं त॒ जीवेन्दियेर्नास्तीत्यतो जीवविषयमेतदित्यत आह--इन्दियेति । 
राज्य्न्त्गतं गायन्तीत्यनेन हि तच्छरो्ेण गानभोगो कम्यते । विषयभोग,ङ्धीकारे दुष्टस्यापि भोगः 
स्यादित्यत उत्तरवाक्यगते विशेषणमाभित्याई--गुणेति । गुणमेवेत्य्थः । एतद्धञ्ञानस्य विशेषणमिति 
केचित् ; तान्प्रत्याद-न हवा इति! ९॥ # 
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रानादुपदयन्ति ; वमूढाः--मचुष्यत्वादिपिण्डात्मा भिमानिनः; क्ञानचश्चुषस्तु पिण्डा 
्मविवेकविषयज्ञानवन्तः स्वांवस्थमप्येन विविक्ताकारमेव पदयान्त ॥ १० ॥ 

यतन्ता यागिनशैन परयन्लययात्पन्यवास्थतम् । 

यतन्तोऽप्यज्क तात्मानो नैनं परयन्त्यचेतसः ॥ ११ 
मत्प पत्तिपूर्वकं कर्मयोगादिषु यतमानास्तेनिमेलान्तःकरणा योगिनो योगाख्यन 

चश्चुषा आत्मनि --रारोरेऽवस्थितमपि हारीराद्विविक्तं खेन रूपेणावसितमेन पर्यान्त । 
यतमाना अप्यरूता्मानः-- मस्प्रपत्तिविरदहिणः ततष्वासस्छृतमनसः,ततणएवाचतसः 
आत्मावलरोकनसखमथचतेारहिताः-- नैनं पदयन्ति ॥ ?१॥ 

पतं रविचन्दरास्यी नामिन्द्रियसन्निकपैविरोधिखन्तमसनिरसनमुखेनेन्दियाजु्ाहक- 
तया पकाराकानां ज्योतिष्मतामपि प्रकाद्ाकज्ञानञ्योतिरात्मा मुक्तावस्थो जीवावस्थश्च 

ताख्ितात्मदर्खनमूर विमूटत्वं तद्विषयमेवेव्याह - - मचुष्यत्वादि पिण्डाट्माभिम(निनईइति।निवयसख- 
प्रकाशत्वाद्यतिरेकाय विविक्ताकारत्वोक्तिः | १० ॥ 

उक्तएवार्थस्सदेतुकमुपपा्यते--"यतन्तःइति -षोकरेन। "यतन्तो योगिनः इति पूथप्रपञ्चितमिह 
स्मारितमि्याह--मतप्रपत्तिपूवैकरमिति । आत्मशब्दो ऽरार्थान्तरानन्वयात्प्स्त॒ तश्चरीरविषयः । तथा 
सत्यद रनशङ्काहेवुश्चानूदितो भवतीत्यभिप्रायेणाद --शरी रे ऽवस्थितमपीति। यतमानानां कथमक्ता- 
त्मत्वमिव्यत्राह--मत्परपत्ति विंरदिण इति। अत्रासस्कृतमनस्त्व--शारणवरणा मावः । विद्यमानस्यापि 
चेतसः प्रकृतोपयोगाभावाद सत्कस्पत्वमचेतस्ब्देन विवक्षितमित्याह--आत्मावलोकनसमथेचेतो- 
रहिता इति ॥ ११॥ 

"यदादित्यगतं तेजः इत्यादेः पूबोँत्तरासङ्गतिपरिहाराय सुखम्रहणाय चोक्तमर्थ निष्कृष्याद-- 
पवं रविखन्द्राञ्नीनामिति । आत्मज्योतिषो विभूतित्वोक्तयनन्तरं तत्परकारानासमथतया व्यवच्छेदयत्वेन 

रो॥अयुक्रोराति भगवान् ये तु पुनः भ्रमाणजनितज्ञानचश्चुषः ते एनं पश्यन्ति ज्ञानच- 
घ्युषः विविक्तदश्टयः इत्यथः ॥ १० ॥ 

केचित्--यतन्तः प्रयच्वं कुर्वन्तः योगिनश्च समाहितचित्ताः एनं प्रकृतम् आत्मानं 
पकयन्ति “अयम् अहम् अस्मि' इति उपरमन्ते आत्मनि स्वस्यां घुद्धौ अवरसितम्।यतन्तो- 
ऽपि राखादिधमाणेः, अकृतात्मानः असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन, दुश्चरितात् 
अञुपरताः, अह्यान्तद् पौः, प्रयल्लं कुतरन्तोऽपि न एने परयन्ति अचेतसः अविवोकिनः ॥ 

आर्ताहं किमिति न ददयत इत्यत आद--उत्कामन्तमिल्यादिना ॥ १० ॥ 
यतन्तो ज्ञान प्राप्य अकृतात्मानः अद्युद्धघुद्धयः ॥ १९ ॥ 

ज।॥उक्तमेव किमित्युच्यत इति मन्द्[शङ्कानिरासार्थमुत्तरश्टोकद्यस्य सदङ्कतिमाह-- तर्हीति । यदि 

जीवातिरिक्तो देहे नियामकः स्यादिति रेषः । उक्तानुवादेन विमूढत्वमनुपकम्भे कारणम् । न तद- 
भाव इत्युच्यत इति भावः | १० ॥ 

"यतन्तो योगिनश्च!इति कारणन्तरमुच्यतेः इति प्रतीतिनियाकरणार्थमाह-- यतन्त इति। आत्मा 

जीवश्रेत्सवंदा क्रत एव, शरीर चेद सम्भव इत्यत आह--अक्ृतेति । आत्मा बुद्धिः, अङ्ृतत्वं चा- 
शुद्धत्वम् । केशान् करोतीत्यादौ शोधने ऽपि करोतेः प्रयोगादिति मावः ॥ १९१ ॥ 
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रा।मगवद्धिभूतिरिभ्युक्तम्- "तद्धाम प्रमं ममः “ममेवांशो जीवलोके जोवभूतस्सनातनः` 
इति । इद्ानीमाचत्परिणामविरोषभूतमादित्यादीनां ञो तिष्मतां ज्योतिरपि भगवद्धिभू- 
तिरिल्याह-- 

यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम् । 
यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्तेना विद्धि मामकम् ॥ १२ 

“अखिखस्य जगतो भासकमेतेषामादित्यादीनां यत्तेजः,तन्मदीयं तेज ः-- तैस्तेरारा- 
धितेन मवा तेभ्यो दत्तमित्ति विद्धि ॥ १२८॥ 

ता।प्सक्तानां प्राकृतज्योतिषामपि विमूतित्वोक्तिर्युकतेवयुक्तं भवति । अन्येषां तेजः कथमन्यस्य स्यात् १ 
अतोऽललादिःत्यादितादास्म्यं प्रतीयत इत्यल्ाह--तैस्तेराराधितेनेति । श्रूयते दि ° येन सूर्यस्तपति 
तेजसेद्धः *“यैस्यादित्यो भामुपयुज्य मातिः“ न तत्र सरथो मातिःइव्युपक्रम्य^तैस्य मासा सर्वमिदं विभाति 
इति। अतस्सरवे स्वत ईश्वरशोष्र मूतं सत् तत्तत्कर्मानुरूपात्तत्सङ्कत्पाक्कियन्तं कालमन्येषामपि सेधत्य भजत 

इति भावः 1 अत्र तेजश्शब्देन चेतन्यव्योतिर्विवक्चा ‹जगद्धासयतेऽचिरम्' इत्यादिना न सङ्गच्छते ; 
नह्यादित्यादिगतत्व्ेन चेतन्यमस्माकं घटादीन् प्रकाशयति। सर्वत्र चैतन्याविरेषेऽप्यादिलादिषु सस्वा- 
धिक्यादप॑णादिवदित्यप्यस्ारम् , तन्मते चैतन्यस्य व्यज्गवत्वाद्यसम्भवादिति व्योतिषां प्रकारकत्व - 
क्िश्स्वकीयेव्युक्तम् ॥ ९२ ॥ 

प-पा॥ ९. कारके. ३-प्र. ९. अनु॥ , ३. कठ. २-५-१५ ॥ 

२॥ 

दा॥यत् पद् स्वेस्य अचभासकमपि अगदित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, यत् 
प्राप्ताश्च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखाः न निवतेन्ते, यस्य च पदस्थ उपाशथिभेदम् अचु 
विधीयमानाः जीवाः घराकाश्ादयः इव आकाशस्य अदाः; तस्य पदस्य सर्वातमत्व 
सर्यैव्यवदहारास्पदत्वं च विवश्चुः चतुर्भिः च्छोकैः विभूतिसंक्षेपमाह भमगवान्--यत् 
अआदिद्यगतम् आदिव्याश्रयं ककि तत् १ तेजः दीपिः प्रकाशः जगत् भासयते प्रकाडरा- 
यति अखिरं समस्तं ; यत् चन्द्रमसि शश्भूनि तेजः अवभासक वसते, यच्च अचो 
इतवदे, तत् तेजः विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोः तत् ज्योततिः ॥ 

अथवा यत् आदि यगतं तेजः चैतन्यात्मकं ज्योततिः, यत् चन्द्रमसि; यच्च अनो 
वर्त्ते, तत् तेजः विद्धि मामकं मदीयं विष्णोः तत् ज्योतिः ॥ 

ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत् समान चेतन्याटमक्रं ज्योतिः, तत् कथम् इद् विशे- 
षणं “यद्ादित्यगतम्' इत्यादि ! 

नेष दोषः; सच्वा्िक्यात् आविसत्तरत्वोपपत्तः।आदित्यादिषु हदि सत्त्वम् अल्यन्त- 

आीपुचाक्तमेव ज्ञानं प्रपञ्चयति--यदादित्यगतभमिद्यादिना ॥ १२॥ 

ज्ञ॥ननु ^ न तद्धासयते › इत्यादिना खरूपं कथित, तत्किगुत्तरेणेलयत आद --पूर्वोक्तमेवेति । 
° अधश्च मूान्यनुसन्ततानि ` इति यत्र्वान्तर्यामिस्वरूप विज्ञानखक्तं,यचचोष्वंशाब्देन सवांत्तमत्व, तद - 

ध्यायशेषेण प्रपञ्चयतीत्यथः ॥ १२ ॥ 
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रापूथिष्याश्च भूतधारिण्या धारकत्वशक्तिर्मदीयेत्याद-- 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ 
पुष्णामि चौषधीस्सवोर्सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ 

अहं पूथिवीमाविद्य सर्वाणि भूतान्योजसा ममाप्रतिदतसामर्थ्यन श्वारयामि, तथाह- 

मखतरसमयस्स्रोमो भूत्वा सर्वौषधीः पुष्णामि ॥ १३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः । 
भ्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १७ 

अहं बैश्वानरः-- जाठरानलो भूत्वा सर्वेषां प्राणिनां देहमाभरितः तैक्तं खाद्यचो 
य 

[4 केन भ ̂,१ 

ताएवसन्येषामपि सर्वेषां तत्तद्धि शेषकार्यजननराक्तिस्खकीयेति पए्रथिवीसोमवेश्चानराणां घारणाप्या- 

यनपचन्क्तिभिरुपलक्ष्यते, अन्यथा खशक्तिमात्रकथने प्रकृतवैरूप्यादित्यमिप्रयेणाह-- पृथिव्याश्च 

भूतधारिण्या: श्वारकत्वद्ाक्ति्मैदीमेति।सखर्वाणीति--चराणि स्थावराणि चेव्यर्थः। अन्ये हि पदा- 
थाः प्रतिघातिना संयोगेन धारयन्ति;अतस्तद्वयवच्छेदार्थम् ओजसा'इति खासाधारणशक्ति निद शः।तद- 

भवे प्रथिग्या धारकत्वशक्तिः प्रतिहन्येतेत्यभिग्रयिणाह--ममाप्रतिहतसामथ्यैनेति। भयते च “धेन 
द्यरप्रा प्रथिवी च ढे" दाधारप्रथिवीं दयामुतेमां *“"येनेमे विधृते उमे । विष्णुना विधृतेभूमीः “दतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गार व्ावाप्रथिव्यौ विधृते तिष्ठतः 'इति। सोमत्वाकारो ऽत्र रसात्मक इति विशो- 

ष्यते । तेन पोषणद्वारविवक्चामाह--अश्ूतरसमयसूसोमो भूत्वेति । अत्र विशेषणशक्तया रसेः 
पुष्णामीति गम्यते ॥ १३ ॥ 

@ जारखनलों भूत्वेति कषेऽि्ुक्त खच्छति"इति तेन हुक्तमिति भावःनञु^त्रेधा विहितैव इद- 
प्र-पा॥ १. ४. का. ९-भ्र-<-अ. ५-प॥ ४. ब्र. ५-८-९ ॥ 

२.४. कः २-प्र. ८. अ.२.१॥ ५ ॥ 

३. आरण्यके, १, प्र. ८. अ.२.प॥ ९ ॥ 

दापकाराम् अल्यन्तभास्वरम्;अतः ततैव आविस्तरं ज्योतिः इति तत् विशिष्यते,न तु त- 
जैव तत् अधिकं इति।यथा हि रोकेःतुव्येऽपि मुखलसंस्थाने, न काष्ठकुड्यादौ भुखम् आ- 
वि्भैवति, आदशदौ तु खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति ; तद्वत् ॥ १२ ॥ 

किंच--गां परथिवीम् आविद्य पविदय धारयामि भूतानि जगत् अदं ओजसा 
बद्धेन;ःयत् बरं कामरागविवर्जितम् देश्वरं रूपं जगद्िधारणाय पृथिव्याम् आविष्ट, येन 
प्रथिवा गुवीं न अधः पतति, न विदीयतेच । तथा च मच्रब्णैः भयेन द्यौखधा 
पृथिवी च टे ` इति, !स दाधार पृथिवीम्" इत्यादिश्च । अतः गामातिदय च भूतानि 
चराचराणि धारयामि । किंच पृथिव्यां जाताः ओषधीः सवीः नीहियवाद्याः पुष्णा- 
मि पुष्टिमतीः खादुमतीश्च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः सन् रसात्मकः रख- 
स्वमावः।सवैरसानाम् माकरः सोमः। स हि सवैरलात्मकः सर्वाः ओषधी खास्मरसान् 
अचुप्रवेद्ायम् पुष्णाति ॥ १३ ॥ 

आगां भूमिम् १३ ॥ 

जञ॥येनोरविश्यो न भूतघारणे कारणमिव्यत आइ-- गामिति ॥ ९३॥ ` 
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रान्चूष्यकृद्यषयात्मक चतुवधमन्न प्राणापानच्ा त्भद्समायुक्त पचाम ॥ १४ 

अन्न परमपुरुष त्रमूमतभूता सोमचश्वानरा'अह सामो भूत्वा वश्वानर भूत्वा इनि- 
तत्सामनााचकरण्यन {नाद् । तयोश्च सवस्य ्द्तजातस्यं परमपुरुषसामानााश्क्रर- 

प्यानत्राहेतुमाह-- 

सवेस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिङ्ञानमपोहनं च । 
वदव्य सवरहमव वंद्यो वंदान्तद्ृद्रेदविदव चाहम् ॥ १८५ 

तयास्सामवश्वानरयाः सवस्य च भ्बूतजातस्य सकपरच्रां तनिचरत्तिमरखज्ञानोद- 

पदर दह्ाद् सवे मत्स्क्रस्पन नयच्छन् अहमात्मा सलविषए्रः ¦ तथाद्ुद्श्चु- 

तामन्नमडने खादः' इति वचनात्कथ चातुर्विध्य?, तत्राह --खाद्यन्चूष्यलेद्यपेयात्मकमिति। आ- 
कारान्तरेण सङ्गहादन्यतन बेधोपदेश् इति भावः । ‹ अपानप्राणयोर्मध्ये प्राणापानसमाहितः । समन्वि- 

तस्समानेन सम्यक्पचति पावकः ` इत्यादिष्वान्तरपवननव्रत्तिसन्धुक्षितो द्यिः परचनाय प्रभवतीयुच्यत 
इत्यमिप्रयिणाह-- प्राणापानच्रत्तिभेदसरमायुक्त इति ॥ १४ ॥ 

एकएव हि वायुदशारीरो ऽनेकच्रत्तिरिति"पञ्चव्रततिमनोवद्वयपदि दयतेः इति सूत्न माध्येण `्रणो ऽ- 
पानो व्यान उदानस्समान इव्येतत्सवं प्राण एव इति श्रुत्योपपादितम्। 'सर्वस्यचादम्'इति रेकस्य साङ्- 
त्यशङ्खापरिहारायोक्तसामानाधिक्रण्यहेतुपरत्वेन सङ्गतिमाह--अच्र परमपुरुषविभूतिभूताविवादि- 
ना।चशब्द उक्तसमुचयार्थं इत्यभिप्रेत्य उक्तार्थमाह--तयोस्सोमवैश्वानरयोरिति । “सवस्य इत्यस्य 
दि" इयतत्समभिनव्याहार्सासध्यरुज्धा्थमाद-खवैस्य भूतजातस्येति। "हदि इति निर्देशस्य प्रयोजनं 
सूचयिघु तर्सख्रमावमाह --सकलश्रच्त्तीति। जकारवन्निविष्त्वव्यवच्छेदायाह--आत्मतया सन्नि - 

विष्ट इति । आत्मत्वोपपादनायोक्तं --सवं मत्सङ्कस्पेन नेयच्छन्नेति । तथाद्ुरिति--नियम 
@५ क [+अप 

प्रपा २॥ ` इत्यारभ्य “ हो षामीरियतत्सवं मन एव” इति। अपा- 

२. शारी. २-४-१२॥ ' पच्चवृत्तिभनोवद्व्षदि- नादिसुमानपरयन्तं व्यपदिश्य 'एतःसवं त्राण एवइति- 

दयते ?-प्राणागनादिवृत्तिमेदात् प्राण एव पञ्चधाव्यप- ` व्यपदेख्च।त् प्राणएवपञ्च ब्रत्तिरित्यवगम्यने ॥ 

दिदयते। ममोवत्--यथा एकमेव मनः कामादिवृत्ति- २. इ १-५-२॥ 

भेदेन तैदब्दैरभिधीयत इति श्रुतिराह-*कामस्तङ्कस्पःः 

दा किच--अहम् एव वैश्वानरः उदरस्थः अभ्चिः मूत्वा-'अयमिवेभ्बानरो योऽयमन्तः 
पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते इत्यादिश्वुतेः। वैश्वानरः खन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आधित 
पविष्ठः प्रणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः पचामि पक्तिं करोमि अन्न चतु 

विधं मोल्यं मश्यं चूष्यं ठेद्यं च । "भोक्ता वैश्वानरः अधिः; अभ्रः भोज्यम् अन्न सामः 

तदेतत् उभयम् अश्नीषोमो सर्वै ` इति पदयतः अन्नदोषटेपः न भवति ॥ १४॥ 

किच सर्व॑स्य च प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् हदि बुद्धो सनेविष्ठः । अतः 

आ वदानेणंयाव्वक्रा मामासा बदान्ताः | तथाच सामत्द् पान 
2 

भ ९ न; भ च ल व् क ध 

जाविदान्तकृदिव्युपनिषदां कर्तत्यन्यथाप्रतीतिनिरयासार्थमाद-- वेदेति । वेदो-वेदाथः । तस्ान्तो 

निर्णयस्तदात्मिका।तादर्ध्यात्ताच्छद्रचम् मीमांसा ब्ाद्यी। तस्याः कर्तेति ओेषः ¦ कुत एतदित्यत आह-- 

तथा चेति | 
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रातय;+“अन्तःप्रविष्ठद्दास्ता जनानां सात्मा { “यः प्राथन्या तिष्ठन + "य अत्मनि तिष्ठ- 

न्नात्मना ऽन्तसे यमयति, रन्पद्यकोश्च प्रतीकाशमूू हदय चाप्यधासुलम् ¶[.अथ यदिदम- 

स्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वडमइत्याद्याः?स्छतयञ्च + दाल्ता [चर्ण यावस्य जगता 

यो जगन्मयः, >< “प्रदाखितारं सर्वैषामणीयांसमणीयलां' ~ (यमा चवखता राजा यल्तन 

ष हृदविखितः' इत्याचयाः,अतो मत्त एव सर्वेषां स्छतिजायतःस्छ(तः-पूवाचमूताचषयमचु- 

मवसस्कारमाज्जं ज्ञानम् ज्ञानम्--इन्द्रियलिङ्गागमयोगजी वस्तुगनच्छयः; साऽष्व मत्तः 

अपोहनंच,अपोाहनं-ज्ञाननिच्रूत्तिः,भपाहनम्-उहनं वाःउहनमरूहः ऊहा नामद् भरमाणा 

त्थं पवर्तितुमर्हतीति प्रमाणधरच्रच्यहैताविषयं सामन्रयाद्दिनिरूपणजन्य _तरमाणायुन्राहक 

ज्ञानम् :सचोहो मत्त एवः वेदैश्च सवरहमव वद्यः अतो ऽचिसूयवायुसोमेन्द्रादीनां मद 

न्तयाौनिकस्वेन मदात्पकस्वान्तस्प्रतिपादनपरेरपि सववरहमेव वद्यः दवमचुष्याद् 

ताानार्थमन्तः प्रविष्टखेनात्मत्वेन चेममा हुरियथः।प्रथमपादोक्ताथा द्वितीयपाद् नाच्यमाना च हेतुरित्याह 

अत इति । सर्वेपां जायत इति चार्थसिद्धकथनम् । शरुत्युपत्रंदणस्पतिश्रमच्युदासायाह ` स्ति 

रिति। वाह्यविष्रयानन्वितस्वमतव्युदासायोक्त- -प्ूवांचुभूतात्रेघयःमात ॥ प्रत्या भज्ञानप्रत्सक्षव्यान्रे 

त्यं मा्रपदम्। गोव्रलीवर्दन्यायममि्रेतय ज्ञानपदं व्याच्--इन्दरियष्ङ्ेति। अपाठ दाषः इत्यादद 
प्रयोगानसरेणापोहनशाब्द स निष्तिपरत्वम्, निषत्तः प्रतियोगिसाकाङ्खत्वेन प्रक्रृतज्ञानप्रतियागिकत्व 

-चाभिपरेव्याह-अ पोह नं ज्ञ(ननिचृत्तिरिति। पूवम् “अप परी वजन" इत्यपेत्यस्य वजनच्रोतकत्वमाभप्रल्य 
व्याख्यातम् : इदानीं तदविवक्षया ‹ अध्यादारस्तके ऊहः * इति कोशानुसारेण ज्ञानपदक्तप्रमाणन्ञा- 

नानम्राहकतकैपरत्वसुनितमित्यभिप्रावेण व्याच्छे-अपोहनमूहनं वेति । ऊदनखब्द् शच मावे स्युडन्त 

इत्याच्चपेनाद -ऊहनमूह इति । इत्थं प्रवर्ति तुमह तीति --चाश्चषप्रमा रूपिरूपतदेकाश्चययोम्यच- 

षुरसम्बन्धविषये प्रवतिठमर्हतीलेवमादिरूपप्रमाणपरद्स्यहंताविधयमित्यथेः । " सवस्यचाई हदि सन्नि- 

विष्टः ° इत्युक्तसवांन्तरात्मत्वस्य ` वेद् श्च स्व॑रहमेव वेद्यः*इत्यतापि हतुत्वमाह-- अत इत । स्चेच- 

देरहमेच वद्य इति--नैरायणे महश्ञेयं › ̀  वचसां वाच्यमुत्तमम् * इत्युक्तपरधानवेच्यो ऽहमेवेत्य्थः 

रारीरवाचिशब्दैरात्मन एव प्रधानवेद्यते द्टन्तमाह --देवमनुष्यादीति । “चत्वारः पञ्चदशरात्रा 
देवत्व गच्छन्तः ‹ वाचिकैः पश्चिगरगतां मानसैरयजातिताम्। शरीरजैः कर्मदोषिर्याति खावरतां नरः” 

इत्यायनन्यथासिद्धवैदिक लोकिकपयो गान्मनुष्या दि शाब्दानामात्मपर्यन्तत्व मुख्यमेवेति भावः । बेदा- 

न्तशव्दस्यो पनिष्रस्परते वेदनाशपरत्वे प्रङृतासङ्गप्यानुपपस्या चान्तशब्दस्य चरमवाचि्वमभिप्रेय व्या- 

प्रपा ("जारण्यकरे. ३.प १२१. अनु-२ पृ, एतः कमप्रवचनावयाय पन्वा स्यादिततत्सूत्नार्थ. 1 

† वृ. ^५-७३. दरातपथ. ९४- ५-७-२० ॥ | परिरत्र वेने । लक्षणादां तहरे पार ॥ 

द् ५ ९ रि । २. नामलिङ्गानुशासने. १९. काण्डे धौयगे ॥ 

ते. ना. ६१ अनु 4 छा. <-१-१९॥ | ३. पुरुषसूक्ते ॥ 

+ किः ५-२-९२ ४. जितन्तेस्तोच “कार्याणां कारणं पूर्वै वचसः 

मनु. २९ ॥ + ५ | वाच्यसुत्तमम् ! योगानां प्रमो सिद्धि परमे त पद् 
१. अष्टा. १-४-८८ ॥ `अपपरी वजेने --- विदुः 

एतौवर्जने कमप्रवचनीयो स्तः। अप्हरेस्ससःरः,परि-| ५॥ 

दरेस्संसारः | अत्र * पत्चम्यवाङ्परिचिः' इत्तिपन्मी। ६. मनु. १२-९ ॥ 
= 

समन्तः आत्मनः सवैप्राणिनां स्तिः ज्ञानं तदपोहनं चःयेषां पुण्यकर्मणां पुण्यकर्माु- 



शो. २५-१६.] पदयो ऽध्यायः. ८०९१ 

रा॥राब्दे्जीवात्मेव।वेदान्तकत्- वेदानाम् +^ “इन्द्रं यजतः { "वरुणं यजेत इव्येवमादीनामन्तः 
फठम्ःफले हि ते सर्व वेदाः पयैवस्यन्ति;अन्तछृत्-फलङूत्वेदो दि तफ कस्य प्रदाता चाह - 
मेवेत्यथः । तदुक्तं पूवेमेव टभ्योयो यां यां तन्नु भक्तः ्रद्धयाचतुमिच्छतिः इत्यारभ्य 
§ “कमते च ततः कामान् मयेव विदि तान् ददि तान?इति; «¦ जह् हि सवेयज्ञानां भाक्ता च 
ग्रसुरेव च ` इति चः; वेद्विदेवन्ाहं वद् विच्वाहमेव., पव मद्भिधायिन वेदमहमेव सेद? 

इतो ऽन्यथा यो वेदाथ ब्रूते न ख वेदविदिव्यसित्रायः ॥ ९५ ॥ 
अतो मत्त पच सर््ैवेदानां सारभूतमर्थं दणु-- 
दराविमौं पुरूषो छोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरस्सर्वाणि भूतानि क्रटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ 

क्षरश्चाक्षारश्ति विमो पुरषो रोके, प्रथितो । त्र श्षरखब्दनिर्दि्टः पुर- 
घो जीवराब्दाभिरुपनीयव्रह्मादि्तंब पर्यन्तक्चरणस्व मावा्चित्ससखषटसवेभूतानि ; अजा- 
चित्संखशसूयैकोपाधिना पुरूष इव्येक्वनिरदेशाः, । अक्षरशाब्दनिदिं्ः - कूटस्थः › 

ताच्-वेद्ानामिति।इन्द्ं यज्ञेतेति--इन्द्रं यजेत वरुणे यजेतेवयेवमथेवाक्यानामित्यथः 1 “र्द 
दध्यमावास्यायाम् “छन्दं पयो ऽमावास्यायां? "तवतो वारूणां श्वतुष्कपालानिर्वेपेत्* इत्यादीनासितियावत्। 

अन्तशब्दस्य कथ फल्परत्वमिष्यतस्तदुपपादयति - फे हीति। “अदं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रभु- 
रेव च › इतिवत् । ‹ वेदश्च सवैरहमेव वेद्यः इत्यनेन फचितसर्वकर्मसमाराध्यत्वानन्तरं तत्फल्प्रदत्वो- 
क्तिस्तेरेव सङ्खतेति सूचयन्फकछितम्ं ससबादमाह- वेदोष्देतफखस्येत्यादिना । एवकारस्य यथाश्वता - 
न्वये अयोगव्यवच्छेदार्थत्व स्यात्;तच्वायुक्तम्, भगवति वेद विच्वायोगस्यायुक्तेः; अतो विशेष्यान्वयमाह- 
केदविच्याहमेवेति। “येच वेदविदो विप्राः इति भगवदतिरिक्तानामपि वेदवित्त्वग्रतीतेः--अहमे- 

वेति कथमितस्योगनव्यवच्छेद् इत्यतस्तदभिप्रायमाह- एवं मदासिश्ायनमिति ॥ २५ ॥ 

सर्ववेदसाररूपपुरुषोत्तमयाथातम्यप्रतिपाद नसुक्तेन सङ्खमयन्नवतारयति--अतो मत्तपवेति । 
लोक्यते ऽनेनेति व्युत्पस्या प्रमाणपरत्वमभिप्ेत्य प्रथितः इव्येतद नुषज्य वचनविपरिणामेन योजयति- - 

लोके प्रथिताविति।वमाणञ्च ‹अजो ह्येको जुषमाणो ऽनुरेते जदाव्येनां क्त मोगामजो.ऽन्यः* इत्यादि- 

कमभिग्रेतम् । पुरुषशब्द निर्दिष्ठात्मनस्सखर्पेण क्षरत्वायोगाच्छरीरद्वारा तदित्यभिव्रत्य वृतायपाद् व्या- 
च्े--तच छ्चरदाब्दनिर्दि्र इत्यादिना। श्षरः* इव्येकलत्वनिदं येन “भूतानिइति बहुत्र निद्यस्तूपाधि- 

क्रत इति राङ्काग्युदासायाहं--अच्राचर्संसगेति †चद्धात्मना स्वरूपता गद्या स्दुःखसखप्रति- 

प्र-पा।॥ "्चतपथ.५- १-&॥ † रत्तपथ. २-२-३७॥ २) ३. यज्ञु. २. का. २. म. १२. 

शी .७-२१॥ इमी.७-२२॥ ¶गी ९-२४ अ-२. प् ॥ ४. गी. ९-२४॥ 

१. यजु. २.का. ५.प्र-४-अ. १. प॥ ८, भारते. वनप. ८६-२६॥ ६.ते. २.॥ 

रा॥राघरेन ज्ञानस्खछती मवतः, तथा पापकमेणां पापकमाचुरूपेण स्खछतिज्ञानया; जपाहन 

च अपगमन च 1 वेदैश्च सर्वैः अहमेव परमात्मा चेदयः वेदितव्यः । वेदान्तकृत् वेदान्ता - 

शेसम्प्रद्ायक्त् इत्यथः, वेद वित् वेदाथेवित् एव च अहम् ॥ ९५ ॥ 

आश्रुतिः * स वेदान्तद्खत्ख कारुकं इति ख द्व यु्तिस्ूच्रकृत्सकारूकः ` इति ॥ १५ ॥ 

जायुक्तिसूजङृत् बेदा्थनिर्णयाथयुक्तिसूचकवाक्यकत् 1 स कालक इति द्वताचन करूधातोद्ाना- 

द्यथतया प्रसिद्धत्वाननिगदव्याख्यानमेतदित्याचष्े || १५ ॥ 
10 
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रा अचित्संसर्गियु क्तः खेन रूपेणावस्ितो मुक्तात्मा । स त्वचिस्संसगौभावादचित्परि 

णामविशेषन्रह्यादिदेहाखाध्ारणो न भवतीति क्रूटस्थ इत्युच्यते । अत्राप्यकत्वानद् शो- 

ऽचिद्धियोगसूयेकोपाधिनामिदितः। नहतः पूर्वैमनादौ काटे मुक्त दकणव। यथोक्तं ““व 

हवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः" { “सर्गे ऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथान्त च ईइात्॥ 

ताासन्धानं स्वेषां स्यादिति मावः। कूटस्थश्दो ऽनेकसन्ततिमू पुरुष प्रासद्धः;सचान्न न परमपुरुषः; 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः: इति तस्य प्रथग्बक्ष्यमाणत्वात् | नापि दहिरण्यगमादिः; तस्य देदसम्बन्धित्वेन 

क्षरब्द निर्दिष्टत्वात्. नापि मुक्तात्मा,+रूढचाद्रविषयत्वादित्यतस्तत्र योगचृत्तिममि प्रेय उक्तात्मपर इत्याह 

--अचित्ससगं वियुक्त इति। योगइत्तिमुपपादयति-- सात्विति। जह्या। हेति-- ब्रह्मादि देहसम्ब- 

न्धायत्तविचित्रसुखद्ःखादयसाधारणाकारो न मवतीयर्थः । एतेन " सखेन सूपेणाभिनिष्पद्यते ' इति 

्रत्यक्तासङ्कचितज्ञानेकाकारत्वरश्चणसाधारणाकारो भवतीचयुक्तं भवति । तथाच कूरवात्तष्ठतीति करूट- 

सइति व्युत्पत्तिरपि सूचिता । साधारणाकारत्वमेवाल. कूटसाहदयमिति मावः । अत्राप्येकत्वनिर्देश 

एको पाधिक्रोडीकारनिवन्धन एवेत्याह--अच्रापीति। निदेशः. अभिहित इव्येतत्“पाकं पचति?इति 
वदृष्टव्यम् 1 उक्तार्थे हेत्वमिप्रायेण सक्तात्मवहुत्वं सप्रमाणमाह--पूवैमनादौ काट इति ॥ १६ ॥ 

प्र-पा॥ * गो. ४-१० ॥ गी. १४-२॥ १. छां. <-१२-२॥ 

दा।भगवतः इश्वरस्य नारयायणाख्यस्य विभरूतिसक्चेपः उक्तः विशेष्ठोपाधिकृतः '्यदा- 
दिव्यगतं तेजः › इत्यादिना । अथ अधुना तस्येव क्षराक्षरोपाधिप्रविभक्ततया निरुपाधि- 
कस्य केवलस्य तच्वनिर्देध्रारयिषया उत्तरे शोका आरभ्यन्ते । तत्र सर्वमेव अतीताना- 
गताध्यायाथैजातं जधा राशीरृत्य आह - द्धौ इमो परथग्रारीकृतौ पुरुषौ इति उच्येते 
रोके संसारे--क्चरञ् क्चरतीति क्षरः विनादी इति एको राशिः ; अपरः पुरूषः अक्षरः 
तद्विपरीतः, भगवतः मायाराक्तिः, श्चराख्यस्य पुरुषस्य उत्पत्तिबीज, अनेकसंसारिज- 

जाीद्चरभतानि बह्यादीनि।क्रूटस्था प्रूतिः।॥ तथाच राकराश्चश्चुतिः “प्रजापतिषमुखाः 
सवैजीचाः क्षरोऽक्षरः पुरूषो वे प्रधानम् । तदुत्तमं चान्यमुदाहरन्ति जाखाजारं मात- 
रिश्वानमेकम् › इति ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमदानन्दतीथभगवत्पादाचायविरचिते श्रीमद्वीतामाष्ये पञ्चदसो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

ज क्षराश्चरखन्दौ जड जीवाथांवित्यपन्याल्याननिरासार्थमाह--क्षरेति | मूतय्दं युक्तिसूचनार्थम् । | 
नदि जडमात्रे भूतशब्दो रूढः ; किंतु जीवेष्वपि । पुरुषरान्दस्य चैतदुपलक्षणम् । प्रकृतिश्चेतना । 
अध्वरम् इति वक्तव्य ˆ कूरः › इति वचनमपि युक्तिसूचनार्थमेव। नहि जीवानां कूटसखत्वमस्ति, 

सुख! दिमचस्वेन विकारित्वात् । श्ुतिसम्मत्यायमेवार्थ इत्याह- तथा चेति । `" क्षरः इत्यनवादन 
प्रजापतीव्यादि व्याख्यानम् । अन्ये परमात्मानम् | क्षरान्तभूतोऽपि मातरिश्वा विवक्चाविरेषेणा्नरोऽपि 
भवतीत्युच्यते। जाेति जारं संसारवन्धः । सोऽस्यास्तीति जारः अर्स आदिभ्योऽच् । तद्रहित- 
शचाजाकः3 अभिसानामावात् ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमदानन्द तीथमगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां 
जयतीथमुनिविरचितायां प्रमेयदीपिकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो खोकललयमाविश्य बिभल्येव्यय ईश्वरः ॥ १७ 

रा॥उतत्तमः पुरुषस्तु ताभ्यां क्षराक्षरलञ्द् निदि णाभ्यां बद्धमुक्तपुरुषाभ्यामन्यः-अथौ - 
न्तरभ्रूतः परमात्मत्युदाहतस्सवोसखु रतिषु] परमात्मेति निददेदादेव दयत्तमः पुरूषो बद्ध - 

मुक्तपुरुषाभ्याम थौन्तरमूत इत्यवगस्यते;कथश्यो खोकजयमाविद्य विभति-खेोक्यत इ - 
ति खोकः, तत्वय-खेकत्र यम्; अचेतनं तत्संखष्टञ्येतनो मुक्तश्चेति परमाणावगम्यमेत चयं 
य आत्मतया आविद्य बिभर्ति, स तस्माद्वधाप्याद्धतैव्याच्चाथोन्तरभूतः, इतश्चोक्ता्टो- 
कञ्यादर्थान्तरभूतःःयतस्सो.ऽव्ययःदश्वरश्च;अव्ययस्वभमावो हि व्ययस्वमोवादचेतनात्त- 
त्संबन्धेन तद् जुसखारिणश्च चेतनादचित्खवन्धयोग्यतया पूवैखबन्धिनो मुक्ताचाथीन्तर- 
----> 

> 

~“ ताअपरातत्वादन्यत्वस्य विधेयत्वं वदन् तस्य प्रतियोगिसापेक्षत्वास्पक्रतक्षराक्षरपुरुषयेरेव प्रतियो 
गित्वमाह--उनत्तमःपुरुषस्तु ताभ्यामिति। "परमान्मेत्युदाहतः * इत्यस्य विधेयपरत्वासभमवेन अन्य- 

तपरत्वमाद --सर्बास् श्चतिषु चेति। तस्या दिराखाया मध्ये परमात्मा व्यवसितः ' “आत्मा नारा- 
यणः पर * इत्यादिष्विव्यर्थः । परमास्मेतिनिर्देशहेवत्वोपपाद कत्वनोत्तरा्धंमवतारयति--कथमिति । 

लोकरब्दस्य ुवनपरत्वे ल्ोक्रय--भूरादि लोकत्रयं, स्वर्ग मघ्य॑पाताकखक्षणलोकच्रयं वा स््ात्। तथाच 

तद्यापनभरणयोस्सर्वात्त्वपर्यवसितपरमात्मत्वोषपादकत्वेन क्चराक्षरात्मकसर्वन्यत्वसाधकत्वं न स्यात् | 
क्ृतकमकरतकं कृतकाङतकमिति खोकत्रयपरत्वेऽपि तत्रत्यपुरुषेघु क्षणा स्वीकार्या; तत्तो बरं योगन्च्या- 
श्रयणमि्यमिप्रेल् व्याच््े-- लोक्यत इति खोकडइत्यादिना कथमचाश्चुषयोवंदधमुक्तयोर्खोकिनकर्मै- 

स्वमिव्यत आह्ू--प्रमाणावगम्यमेतञ्रयमितति । "यः › इति-अन्तः प्रविष्टर्शास्ता जनानां सवौत्मा 
“रती सन् धियमाणो बिभति" इत्यादिकमलाभिप्रेतम् ! सः इति-परमात्मेति निर्तिष्ट इत्यथः । यः 
इत्यस्य तत्परत्वात्परलये$ विशेषणानामन्यत्वसा घनसामध्यांत्तदथसितिमाच्रविवक्ायामतरानयपेश्ितोक्त्या 

पदान्तरवैयर्थ्यादित्यभिप्रायेणाह इतश्चेति! अलावे मरणेश्वरत्वानां कर्मकतमावेन अन्यत्वोपस्थापकत्वम् , 
अव्ययत्वस्य तु सा्चात्खमभावविरोधादित्यभिग्रयिणाह--अव्ययस्वरमागो दीति । पएवमवान्तर- 
वैषम्यं ददोयिष्यति “अव्ययसभावतया व्यापनभरणेश्वर्यादियोगेनच' इति । तत्संबन्धेन तदुसा- 
रिणइति-- तद् धीनजन्मविनाशा दिङ्करभाज इव्यथः । तद्वलुज्ञानसङ्कोचविकासलक्षणविकारयोगिन 
इति वा । योग्यता नाम, सदकारिसननिधो कुर्वरस्वभावत्वं, सहकार्यभावप्रयुक्तका्यभाववस्वं वा। सा च 
मुक्तस्याप्यस्तीति स्वभाववियेधस्तच्ाप्यविदिष्ट इत्याह---अ्धित्सवबन्धयोग्यतया पूवसबन्धिनं 
इति । अनवनच्च्छिनात्मव्ययत्व सक्तस्यापि नास्तीति भावः ईश्वररान्दो.ऽत नानुपयुक्तसंज्ञामाचरूप 

भ-पा॥ १. पुरुषसूक्ते ॥ द. आरण्यके. ३. प्र. १४. अ ॥ 

२. आरण्यके. ३.भ. ११. अ ॥ ४. गी.मा. १९॥ 

य॥न्तुकामकमीदि सं स्काराश्चयः, अक्षरः पुरुषः उच्यते। को तो पुरुषौ इति { आह खय- 

मेच भगवान्--क्षरःसर्कीणि म्रूतानि, समस्त विकारजातं इत्यथेः। कूटस्थः कूटः राशि- 
रिव सित्; । अथवा कूटः माया वना जद्यता टिरुता इति पयायाः, अनेकमा- 
। दिभ्रकरिण सितः कूटस्थः, खंसारबीजानन्त्यात् न क्रति इति अक्षरः उच्यते॥ 

आभ्यां श्चराश्चसाभ्यां अन्यः विखृक्षणः क्षराश्चरोपाधिद्धयदोफेण अस्पृष्टः नेल्यद्यु- 
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ाभरूत एव; तथेतस्य लोकश्नयस्येश्वरः, ईदितव्यात्तस्माद थान्तरभूतः ॥ १७ ॥ 

यस्मालक्षरमतीतोऽहयक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषात्तमः ॥ १८ 

"्यस्मादेवसुक्तेस्त्वमातैः श्रं पुरषमतीतोऽदं' अश्चरन्युक्तादप्युक्तेहं तुभिखत््टत- 
[ कष्य 

त [क्व भ [भ्य त् क क 

मः, अतोऽहं रोके वेदेच पुरूषात्तम इति प्रथितोऽस्मिवेदार्थावलोकनाह्छोक इति स्थ 

तपादइत्यभिप्रयिणाह- तथेतस्येति। अ्रात्मलक्षणान्त्गतानुप्रवेशधारणनियमनानां कण्टोक्तो सवार्थधा- 

रणादिवादेव शोषित्वमपि सिध्यतीर्त्यामिप्रयिण संग्रहश्छोके स्वाम्योक्तिः। तथाच तत्र नियन्वरत्वमुप 

छक्षणीयम्।एवम्ः्नव्ययत्वव्यापन भरणसाम्येः'इत्यनन्तराध्यायारम्भ माष्ये ऽपि द्रष्टव्यम्। यद्वा केवर्नि- 
यन्तृत्वा दि विरिषटेष्वपीश्वरशब्द स्य प्रयुक्तचरत्वामावात्खाम्योपच्िष्ठनियमनवेषे च निरूढप्रयोगत्वादीश्व- 
रशब्देनैव शेषित्वमप्युपसापितम्। अपिचात्र “यः इति व्या्तयाच्यायुवादे "मयि सवेमिदं प्रोतम्'इत्या- 

दि पुरोबादपरामर्श्ततपरकरणे भूमिरापः इत्यादिनोक्तं शेषित्वमप्याकृष्यत इति रध्वतिं विश्वस्यात्मे- 
धरम् 2 इति पतिखशब्द खाने चेश्वरशब्दः प्रयुक्त इति मावः ॥ १७ ॥ 

एवं परतिज्ञातमन्यत्वं श्रुतिस्प्रतिप्रसिद्धधात्वथया समाख्यया खापितम्। तदेव पुनस्तथाभूतसमाख्या - 
न्तरेण "उत्तमः पुरूषःइत्यनुवादस्मारितेन स्थिरीक्रियते ध्यस्मात्' इतिशटोकेन।एतेन पूर्वैछछोके पराक्त्व- 

निर्देशो पि स्वविषय एवेति ददिीतम्।अच्र यतो ऽसावमिमान्+अतएव धूमवान् इत्यादि वत्साध्यमेव सा- 

धकं मरति नियामकतया हेतुर्व्य॑पदिश्यते। तच साध्यं सहेठुकमिह समाख्यानिदानमिव्यमिप्रायेणाह-यस्मा- 
देवसु्तैस्स्रमावैरिति। (श्चरमतीतः' इति तत्स्वभावगन्धानाध्रातत्वसुच्यते।अलापि क्षरशब्दः प्रस्तुते 

काथ्यान्न प्रदानविषय इत्याह--श्चरं पुखुषसिति । अश्चवरखब्दस्य प्रघनिश्वरादेष्वापि प्रयोगात्तद्चवच्छे- 

दाय कूटस्थो ऽश्चरःइस्युक्तेकार्थ्यमाद--अक् रान्मुक्तादिति | एतेन पुरषोत्तमशब्दनिरुक्तिरप्यत् द- 
दिता । उक्तैदेतुभिरिति--षष्ठी देदप्रयोगे*इति नियमस्य प्रयोजनरूपहेतविषयतयेव प्रयोगप्राचुरयान्न 
तृतीयानुपपत्तिः । उत्तमशब्दे प्रकृतिप्रत्ययभेदेन विवश्चितमाह-उल्ृष्टतमदति । सक्तो हि बद्धा- 

दुत्करृष्टः ; ततोऽप्यसौ सर्वान्तरात्मत्वादिभिसकतेदैठभिसरत्कृष्टतमः । पथितशब्देन केवल्प्रधनविथेः 
प्रक्ृतानन्वयात्सविेषणो.ऽसो विशेषणोपसंक्रामीत्याभिप्रायेण-पुरखषो त्तर्मइ तीति इतिकरणम्। नात खो- 

कराब्दो सुवनविषयः, जनविषयोवा; तत्र प्रक्ृतनिरुक्तिविवक्षाग्रमाणत्वासमवात्। नच काव्यादिप्रयोग- 

परता, तच्राप्यतितसं स्वारस्यामावात् 1 अतो वेदसदपाठात्तदनुवर्तिस्म्रतिपरोऽयम् 1 तत्र च लोक्यते- 

५ अष्टा. २-३-२६. "षष्ठी हेवुपयोगे 'देवुरा- 
न्द प्रयोगे हेतो्योये षष्ठी स्यात्। अन्नस्य हेतोर्वस्ति॥ 

भ-पा॥ २. गी. भा. १६-अ-१-श्छो. अव॥ 

२. गी-७-७॥ २.गी.७-४॥ ४ पुरुषस् क्ते॥ 

दाद वुद्धमुक्तस्रभावः उत्तमः उक्छृष्टतमः पुरुषस्तु अन्यः अस्यन्तविरृक्चषणः आभ्यां पर- 
मात्मा इति परमश्च असौ देदायकव्रिद्याकृतात्मभ्यः, आत्मा च सर्वभूतानां अल्यक्चे- 
तनः; इत्यतः परमात्मा इति उदाहतः उक्तः वेदान्तेषु । ̀  प्यव विरिष्यत्ते--यः ङाक- 
जयं भ्रूञयुवस्खराख्यं खकीयया बकूटाकत्या आविरइ्य परवि्य बिभर्ति स्ररूपसद्धावमा- 
त्रेण बिभति धारयति अब्ययः न अस्य व्ययः . विद्यते इति अव्ययः. कः? श्वरः 
सर्वज्ञः नारातव्ाख्यः ईरानरीखः ॥ १७ ॥` 

यथा्याख्यातस्य ईश्बरस्य ““पुखषोत्तमः' इत्येतत् नाम प्रसिद्धम् । तस्य नामनि- 
६८६ क क वचनपर सिद्धा उथबत्व नास्नो दरायन् “निरतिशयः अहं ईश्वरः इति आत्मान दश्च - 
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रातिरिदिच्यते। खतो स्तौ चल्यथः;श्च॒तौ तावत् *“परं ज्योतिखुपसपद्यःखेन रूपेणाभिः 
निष्पद्यते स उत्तमः पुरूषः" इत्यादौ; स्खतावपि 1“अशावतारं पुरुषोत्तमस्य ्यनादिम- 

ताडनेन वेदार्थं इति व्युत्यच्या बृत्तिरित्यसिप्रावेणाद -वेदाथौ वलोकनादिति।श्चुतौ स्मतौ चेस्यथ 

इति--अथमभिप्रायः-श्रयते नि्यमिति हि श्रतिः । अतो वक्तृदोषप्रसङ्गाभावादशिथिकसम्परदायत्वाच 

तदुक्तं तावस्प्ामाणिक्रमेव 1 स्पृ तिरप्यस्यश्रुतदुरववो धसकल्शाखानुगतमथं सङ्कटय्योप्हयन्ती परमात- 

तममन्वादिप्रणीवा प्रमाणमेतरेति तया वेदार्थाबलेकन युक्तम् इति। ‹ पैर ज्यो तिसपस्तम्पद्य ` इति सुक्तो 

पसम्पत्तव्यतया निर्दिो निरतिशयदीतियुक्तः पुरुष एवाल (स उत्तमः पुरषः इति पराग्रश्य विशे- 

ष्यते,तडुपवृहणाय हि ‹ उत्तमः पुरुषश्तवन्यः' इति तत्तुल्वन्यस्तप्रयोगो ऽय मरदरित इत्यभिप्रायेण धर 

उ्योतिःङत्यादिवाक्योदाहस्णम्। अत्रश्रथितः पुरुषोत्तमः" इत्युक्तसमस्तप्रयोगप्रद शेना्थ॑तयो अंश्षावतर 

पुरुषोत्तमस्य दाषस्मतयुदाहृतिः।अचशविष्णोः' इति संज्ञानिददेऽपि'पुररोत्तमस्य इति विेषणेकार्थ्यस्य 

विवश्षितत्ाव्योगरूटो ऽय शव्द इति सिद्धम्ाएतेन “रूढयातु काम पुरुषोत्तमो ऽस्तु `इति प्रखपन् वेद - 

बाह्यः प्रल्युक्तः 1"नन् कथं वौगिकाशविवक्षायामस्य साधुता, न तावदसं समानाधिकरणसमासः “सन् 

महत्परमोत्तमोत्कृष्ाः पूज्यमानैः +इति प्रथमानिरदिंटस्योत्तमशब्दस्योपसजनतयवा पूवनिपातापातात्। नापि 

व्यधिक्ररणः । उत्तमः पुरुप इवेत्युपमितविवश्चानुपपत्तेः : तद थतयोदाहतायां श्रुतावपि वेयधिकर- 

ण्यादर्खनात्।नचासौ षष्ठीसमासः, निधे तन्निषरेधात्।नचान्यस्वापीद सम्भव इति। मेव षष्ठीसमासस्यै - 

वात्र युक्तत्वात्$नदि वयमत्र निरधारणार्थतां बरूमः। पुत्रादि वत्सम्बन्धिशब्दो ह्यसो।अधमादिसापेश्च ह्यत्तम- 

त्वम्। इदच्च सूचितम-उक्तेदंतुमिखत्कृष्टतम इति जातिगुणाचसम्बन्धिशब्देषु हि निधारणे षष्ठी। सम्ब- 

न्धसामान्यविदहिताच प्रष्ठी तत्तत्सम्बन्धिशब्दसमभिन्याहारानुरोषेन तत्सम्बन्धविरोष प्रतिपादयति । 
एवमेव दि नागोत्तमादिदब्दानां साधुत्व वेयाकरणेव्यांख्यातम्। अत च “ उत्तमः पुखुषस्तवन्यः' 'क्षर- 

मतीतोऽदमक्षरादपि चोत्तमः › इति चा्थकथनमात्रं, नतु तत्समासांशद्वयविवक्चा । एवमेव “सं 
उत्तमः पुरुषः इति श्ु्युदादरणमपि 1 केचित्त पञ्चमीसमासं व्याङ्ुवते । नचोत्तमशब्दयोगे पञ्चमी 

न दिष्टेति बाच्य;यथाभ्धस्मादधिक्रम् इत्यादि सां त्प्रयोगाद चिष्टस्यापि परिग्रहः; “एवमक्षराद पि चोत्तम 

इत्यादि प्रयोगवलादेव तत्पारेय्हापपत्तः। इदमपि सूचितम् मुक्तादप्युक्तदतुभिरुव्छृशतम इात।याग- 

विमागाच पञम्या उत्तमादिखन्देस्समासो ऽप्यनुदिष्टएव । एव सप्तमीसमासत्वेऽप न दाषः, खा. 

पर-पा * १. छां. <-१२ 

२. छं <-२२-२) 

स्याच् । उप पराधं हरेयुणाः | पराधादधिका इत्यथ 

 एेयैतु खस्तरामिभ्यां पययेण सस्तमी।जि यवि रामः। 

३, परि पु- ५-१७-२३॥ ४॥ , अभि रामे भू: 'सद्तमी दौण्डेःइति समासपक्चेतु रामा- 

८. अष्टा, २ १-६१॥ ‹ सन्महत्परमोत्तमो- धीनाः।५अषञ्क्ष"इत्या{देनाखः। ८ अषडक्षारितङ्खलङ्खमा - 
र | | अतर 

रः पूव्यमानेः' --सदैचः। महावेयाकरणः । अत्र , 

“आन्महतः इति वक्ष्यमाणेन महत आकारः) पूल्य- , 
र उत्छष ऋ ९, 

मानै; किम् । उक्छृटो गोः! पङ्कादुदत इत्यथः ॥ 
८ 

टपुरुषाध्युत्तरण्दात्वः' खवार्थ।अषड्श्षीणो मन्लः। दा 
भ्यामेव करत इत्यथ; । आसिता गागोऽस्मिज्ञित्यायित- 

` ङ्गभीनमरण्यन् । निपात्तनात्पूतेस्य सुन् । अरं कर्मगे 

६. अष्टा. २-३ ९॥ भ्यस्मादधिक यस्व चेश्वरव - ¦ 

चन तत्र सतमीः-- अत्र कर्मप्रवचनीययुक्ते स्तम | ञ्य॑खः, 

अकर्मणः । अलपुरुषीणः । ईश्वर धीन: ! निलयो - 

उत्तरसूत्रे विभाषायहणाव् ॥ 
न 

---------न
~---------

----------
-------- 

- 

दो॥यति भगवान यस्मात् क्षरम् अततः जरह ससारमायाच्युक्चम् अश्वत्थाल्यम्; अक्षराद् 

पि ससारमायाचुक्षबाजभ्रूताद््वि च उत्तमः उत्कृष्टतमः ऊर्वेतमा चाः जतत; ताभ्याक्षरा 
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राीध्यान्तमजस्य विष्णोः इत्यादो ॥ १८ ॥ 

यो मामेवमसम्मूहो जानाति पुरुषोत्तमम् । 
स सवविद्धजति मां सवभावेन भारत ॥ १९ 

य षकचम्-उक्तन प्रकासर्ण पुरुष्रात्तम मामसम्म्रटा जानातत -क्षराश्चरषुरुषास्यामन्यय- 

ताण्डादिष्वपटितत्त्रेऽपि त्रापि चोगविभागाभ्यनुज्ञानादेव तदुपपत्तेः) एतत्सव विजानद्धिमहाकविाभ- 
रपि विवक्षितयोग एवाय प्रयुज्यते प्रतिषाद्यतेच।तथादि काव्ये नच तेन विना निद्रां कमते पुरुषोत्तमः 
इति 1 ,तदेतत्सवेमभिसन्धाय मगवन्यासुनमनिभिरुक्तं स्तोते † कैः पुण्डरीकमयनः पुरुषोत्तमः कः" 

इति ॥ २८ ॥ 

एवे पुरुषोत्तमशब्दनिर्वचनं तथानुचिन्तनार्थमिति व्यज्ञयन् पुरुषोत्तमत्ववेदनं स्तोति--*यो मामे 
वम्» इति छोकेन । पुरुषोत्तमत्वेन जानातीति विवक्षायामक्षम्मूढपदनेरर्थक्यम् । अतएव 'पुरषो- 

तम ..-माम्ः इव्यर्थाभ्धिति निर्दिश्य तत्र यथावज्ज्ञानम्-*“असम्मृढो जानाति "इत्युच्यते।तदाह--य पव 

मुक्तेनेत्ति। एकीकृत्य मोहरहितत्वमसम्मूटत्वम् । तच पूर्वाक्तसखप्रकारान्यस्वावुसन्धानादिव्याह-- श्रा - 
क्षरेति। एवमसम्मूढ शब्देन पराभिमतजीवेश्वरेक्यवेद नस्य भ्रान्तिरूपत्वं प्रक्ृतिपुरुश्वरभेदस्य पारमार्थ- 
कत्वे च व्यज्जितम्। स स्व॑चित्'इत्य्र पुरुषोत्तमशब्दाथवेदनेनाष्टाद शविद्यास्यानादिवेद नासिद्धेर चान- 

या: मवन्त चितायाश्च रक्ष्म्याः तश्र; श्रवणीय: शन्नियः 

१ .छ्रो॥धनचतेन.. -पुरुषोत्तमः। ष्टमन्नसु पानीतम- ' श्रीश्च भवेत्+इति दशित +कः पुरूषसूक्ते परमात्मभूतोः 

्वात्ि नचतं विना?॥रामस्य चक्षमे अनुरागं दद्ययति । मवानेवदहिष्हीश्वते लक्ष्मीश्च पलो इर्तिनिपदिद्यते, पर- 

-नयेति ॥ तेन पिना प्पृवग्विनानान।मस्तृतीयान्यत | मस्य अनवधिकातिश्चयस्य सत्वस्य समाश्रयः अवलम्ब; 
रस्याम् ? इतति ठृनीया । निद्र नलमते-- प्राप वि | ̀ महान्धरयुवै पुरुषस्तत्वस्येष प्रवतैकः "इति निदिष्टः, 

॥ 

| 

। | 

पर-पा।१. श्रीरामायते-वाल्काण्डे १८ स. २९-; 

= ए ध भ 
ना कथं निद्रा ठमेतल्यथः। किं च--क्णंसद्यया आ- | पुण्डरीकनयनः पुण्डरीके इव नयने यस्यसः तस्य य 

नति खष्टान्न त चिना नाश्नापे | दोश्चषणनाह्भुं विना क- | थकरप्याप्न पुण्डर्)कमवमान्नाः इत्र नार्छ्ः कः+ पुर- 

थमञ्नात।ति मावः पुरुषात्तमः भमञ्ाकानषये सव।- | षाम्या बदधमुक्तजाव)भ्वाम् उत्तमः °यस्मास्षरमतांतां- 

त्मना विद्षासह इत्यर्थ :1 शक्षणेऽपि तेयद्विरदहाऽतिदुस्प- | ऽहमक्षरादापिचोत्तम. । अतोऽस्मि लाके वेदेच प्रथितः 

हः ` इत्युक्तम् ॥ पुरु गोत्तमः> इव्यादिना गावयमानमदिमा कः, विचि- 

२. स्तोचरले. १२ शो ॥ ˆ कःश्रीद्धि्वःपरमस- | त्रयोः चिदाचितोः पिलक्षणलक्षणतया विस्मयावहयो $ 

र्वसमाम्य- कः; कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः क| 

कस्यायुतायुतदानैककलां कांडे विश्वः विचित्रचिदचि- 
स्मविभागदृत्तम्॥ पूर्वोक्तमेव लिद्धान्तरेद्रयनि-कडपि। 
अच्च त्वदन्यङति वक््यमाणस्यानुषङ्गः कायं; ; त्वदन्यः 

त्व इतरः. श्रियः व्युत्पत्तिषट्केन चतनाननुगृ्माना- | 

चेतनाचेतनयोः प्रविभागेन व्यत्रस्थया वृत्त निष्पन्न १ - 

श्व जगत् कस्य मवतोऽन्यस्यअयुतायुतशतैकककां शकाश 

अयुतायुतङतस्य अपरि च्छन्नस्य महिख्चः एककलायाः 

एकस्याश्चस्य अश्चिकस्य अस्पावय स्यापि अशे (न्यव- 
{9०१ 

स्थित) “यस्यानुतायुताज्चंशेः इतति भाव्यम् ॥ 

खाक्वरारस्खा उतत्तमत्वात् आस्म मवाम {क चद् च पाथतः परस्यातः पुरुषात्तमः इत्य 

मा जना वदुः क्व्यः काल्यादेचु च इद् नाम नचभ्नास्त॥ १९८) 

अथ इदानीं यथानिरुक्तं आस्मानै यो चेद 
थोक्तविदरोषणं एवं यथोक्तेन प्रकारेण असंमूढः संमोदवजितः 

तस्य इदं फलम् उच्यते-यः माम् ईश्वरं य- 
सन् जानात्ति.अयम् अहम् 
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राौखभावतया व्यापनभरणैग्बयौदियोगेन च विसजातीयं जानातिःस स्वैवित् मस्पाप्च्यु- 
पायतया यद्वेदितव्यं तत्छवं वेद्। मजति मां सर्वभावेन-येच मस्पाप्त्युपायतया मद्ध जन- 
प्रकारया निर्दिठस्तेश्च सर्वैभेजनधकारेमा मजते, सर्वैमद्विषयेवदनै्मम या प्रीनियी च मम 
सर्वैमद्िषथेयजनेः; उभयविधा सा सीतिरनेन वेदनेन मम जायते ॥ १५२ ॥ 

इव्येतत्पुरुषो तमत्ववेदन पूजयति -- 

इति गुह्यतमं शाखपिद युक्तं मयानघ । 
एतद्ध्वा बुद्धिमास्स्यास्छृतक्रत्यश्च भारत ॥, २० 

ॐॐ तत्सदिति. 

इति श्रीमद्धगवद्रीवासनूपनिषत्सु परव्रह्यविद्यायां योगरा्त्रे श्रीक्रृष्णाज्ञैनस्तवादे 

पुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशो ऽध्यायः || १५॥ 
श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. 

इट्थ मम पुरुषात्तमत्तरप्ातपादन सचघा गुद्याना गुद्यतमामद् सास्र त्वमनधघ्त- 

ताीपोक्षेतकेशकीयादिसङ्कू्विदनेन स्तुत्यस्षम्भवात् तस्य मजति मां सर्वभावेन *इत्यत्र^मन्द प्रयोजनत्वा- 
च भजनानुष्ठानोपयोगिविषयतया नियच्छति-मस्पराप्त्युपायतयेति।मजनक्रियावशीक्रतस्सवेभावदाब्दो 

भजनावान्तसमेदतया प्राक्पपञ्ितकीर्तनयतनादि प्रकारपरः । ‹ वैबुदेवस्तर्वम् ` इत्याद्यथविवक्चातो इ- 

प्ययमेवार्थः स्तुल्युपयोगातिश्यादिदहोपादेय इत्यभिप्रायेणाह ---ये चति । मावश्ब्दोऽत्र क्रियावाची 

पदाश्माल्वाची वा सन्प्रकाराख्यविरेषे विश्रान्तः । नन्व तच्वहितव्रेदन हितानुष्ठानञ्च शाख्रफे 

विवक्ितम् । तत्र नतावत्पुरुषोत्तमत्ववेदनमेव परब्यूह॒विभवगुणचेष्ितादि सबेवेदनं सवेविधभजन- 
करणञ्च खरूपान्यथात्वात् 1 नचासोप्य स्तुतिः, अनूजितत्वान्निष्फरत्वाच। नचा हेठफलमावविवक्चा 
"एतद्नुध्वा बुद्धिमान् स्यात् 'इत्यनन्तरेण पोनरुक्तयात् अतो निर्थकमिदमित्यत्राह -सवम द्विषयेरिति॥ 

यदि पुरुषोत्तमत्ववेदनमात्रेण भगवतस्सर्वविधा प्री तिजायते, तरिं भजनाचुष्ानविधिवेयर्थयं 

तच्राह--इव्यतदिति 1 सर्वास पतीतीनामेतदेव हि मूककारणम् । फल्साम्याद्रा सवस्य विदितत्व- 

कृतकत्यत्ववचनमिति भावः 1 इयेतदित्यादिकमु्तरछोकाबतारिका वा । रहस्यतया गोपनीयतमत्व 

पारमार्थिकत्व फल्प्रकर्षञ्च व्यञ्यन्निगमयति --“इति गुह्य इति शछोकेन। एतदेव गीताश्चास््रनिगमनसिति 

वदतां प्रतिक्षेपायाह- पुरुषोत्तमत्वप्रतिपादनमिति । पचदशेऽध्याय इत्यथः । अनघ 'इति सम्बु- 
__-------~-~----~---~-------------------- ` ~` ` ` ~` `~ ~~~ 

प्र-पा॥ २. गी. ७॥ 

दा॥अस्मि' इति पुखुषोत्तमं,सः सर्ववित् सवरं वेत्तीति भजति मां सवभावेन स्वात्मतया 

हे मारत ॥ १९ ॥ ए . 

अस्मिन् अध्याये भगवत्तच्वन्ञानं मोश्चफलम् उक्त्वा, अथ इदानीं तत् स्तोति-- 

इति एतत् गुह्यतमं मोप्यतमम्, अल्यन्तरहस्यम् इत्येतत् 1कं तत् खाखम्. । यद्यपि 

गीताख्यं समस्तं ‹‹ राखे ": उच्यते: तथापि अयमेव अध्यायः इद ` रासन ` इत 

उच्यते स्तुच्य्, प्रकरणात् । सवौ हि गीतालाखाथंः अस्मिन अध्याये समासेन उक्तः। 

न केवलं गीताह्लाख्ा्थ एच, किन्तु स्वं वेदाथः इह परिसमप्ः । "यः तं वेद् सः 
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साया योग्यतम इति त्वा मया तवोक्तम् । पतद्भृद्धा बुद्ध मत्स्यात्छतकूत्यच्च-मा 

्रेप्ुना उपददेया या घुद्धिस्सखा सवा उपात्ता स्यात् । यच तन कतन्यन् ›, तलत्र कत 

स्यादिव्यथेः । अनेन श्छोकेनानन्तसेक्त पुरुषोत्तमविषय ज्ञान सास्रजन्यमचतत्छच 

ता॥दिरथिकारिूचनार्थत्याद--अनघतया योग्यतम इति कत्वेति।एव मारतसम्बुद्धिरपि जन्मतो - 
ऽधिकारित्वसूचनार्थम्। इदमिति--अस्य "वक्ता श्रोता च दुडमः' इत्यभिप्रायः! इदं --शाखरान्तरेभ्य 
उकत्कष्टतममिति वा । उक्तं चःभियुक्तैः सिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते ते शाघ्नाण्यशासुरिह तन्म- 
हिमाश्रयाणि। कृष्न तेन यदिह सयम गीतं शाघ्रस्य तस्य सदटदौ किमिहास्ि शाखम् इति । मया 

--वक्तव्यतत्ववेदिना, स्वदधिकारवेदिना, तव सख्याचवयथः । प्रागुक्तशास््राचुवादताश्चसन्युदस्ायाह् 

--तवोक्तमिति । ° सा विद्या या विमुक्तये" ""विान्या शिस्पने पणम्" ̂ तैउक्ञानमन्ञानमतो ऽन्यडुक्तम्! 
'दतज्ज्ञानमिति मरोक्तम् अज्ञान यदतोऽन्यथाः इत्यादिभिरन्यासां बुद्धीनाम् अवुद्धिपरायतोक्तेरिह बुद्धि 

शब्दविवक्षितमाह --मां प्ेष्खनोपादेयेति । कलयशब्दोऽप्यल मुमुक्षवेक्चितविषयः । तस्येव 
८ तैत्कर्म यन्न बन्धाय'इत्यादिषु ग्रहणात्, अन्येषाञ्च ‹ आयासायापरे कर्मःइति निन्द नादित्यभिप्रायेणाह 

---यञख तेन कतेव्यसिति । प्रसवतो ऽर्थस्तञ्जञाने वात्र प्ररसनीयम् , किमत्र शास््ग्रहणेन ¢ तथात्र 
पूवे श्छोकपो नरुक्तयमित्यत्राह --अनन श्छरोकेनेति । अयमभिप्रायः--साथकशाखखन्ञानशक्त्या "एतदु- 
डा * इत्यनू्यते ; अतो ऽश्॑ञान एव तात्पर्यं , तत्र शास्रराब्दग्रहणे लासख्रमाचेजन्यस्यापि ज्ञानस्य फला ` 

विनाभावविक्षयेति। स सर्ववित् बुद्धिमान्त्स्यात्" इत्यादे श्च अ्थेक्यमभिसन्धाय पुनरुक्तिपरि 

प्र-पा॥ १॥ हेतम्, अनेन कम॑वड्याद्युदधवद्धजी वन्याग्रत्तिः । पर 

२. वि. पु. १ १९. अ. ४९१. छ ॥ प्र॒ निमकरू मरस्बन्धादैस्वरूपदाषरहितम्, अनेन सुक्त- 

हादनचारेते - तरम यन्न बम्धाय सा तिचा या विमुक्तये। व्यावृत्तिः । एकरूपे समाभ्यधिकराहितम्, अनन 

आयाक्चायापर कर्म॑ विचःन्या शिर्पनैपुणन्?।अस्याथैः निव्सिद्ग्यावृत्तिः। एवविध परं ब्रह्म येन आगमोत्थे- 
श्री विष्णुचित्तायरभिहितः--- पका ताहि विेत्यवाह-- 

तक्कर्मेति॥।या त्रिदा विमुक्तये, सा विदयः] अर्थञ्चास्ता- 

दिवि) शिर्पनेपुणम्।तत् कर्च,यत्् न वन्धाय, अपितु 

विद्याद्नसेन मोक्षाय | अपरं कर्मं प्रदरत्तिकर्मः इत्ति ॥ 
द. ति. पु. ६. अ. ५. अ. ८७. छो पर- 

वियम् ^सेन्ञायते येन तदस्तदाषे छुद्ध परं निर्भर- 

मेकरूपम्। सन्दरश्यते वाप्ययिगम्यत वा तञ्ज्ञानमज्ञान- 

मत्तोऽन्यदक्तम् अस्या थैः श्रुतप्रकासिकाकारेरभिदितः 
८ पुराणषटट )-- ‹ अस्तदोष निकाररूपदयो परहितम्, 

अनेन प्रक्ृतिन्यावृत्तिः । द्धे कर्मवदयत्व।यश्बु द्र - 

 नज्ञानेन ज्ायते.यन साक्षात्कारलक्षणेन ज्ञानेन संद 

' इयते, येन परमभक्तिद दा पन्नेन ज्ञानेन प्राप्यते, तत् 

ज्ञाने तदेव ज्ञ[नद्चोब्दाभिषेयम् , ततोऽन्यदज्ञानमि - 

त्य्थः,“स ज्ञायते "इति पाठे अयम्थः--सः ईश्वर: ये - 
न नत्तद्शापन्नेन ज्ञानेन ज्ञायते साक्षाक्रियते गम्यते, 

तत् ज्ञानम् अस्तदोषं युद्ध पर निभलम् एकरू- 

। पम्. तत् ज्ञानम्, अतोऽन्यत् अज्ञानम् इति वाक्य. 

मदेन योजनीयम्) ‹ अनैव विरोषोदहि निराकारतया 

। भियाम् › इतिन्यायात् ज्ञानस्य अस्तदोषत्वादिकं >- 

। षयविशेषक्रतम्› इति ॥ 

दो॥वद वित्" 'वेदेश्च सपैरहमेव वेयः' इति च उक्तम्। इदम् उक्तं कथितं मया हे अनघ 
अपाप पतत् शाखं यथादरिता्ं बुद्धा बुद्धिमान् स्पात् भवेत् न अन्यथा कतक 

त्यश्च मारत कतं कृत्यं कतव्य येन सः कृतकृत्यः; विरिषटजन्मपरखूतेन जाद्यणेन यत् 
कर्तव्यं तत् सवे भगवत्तच्वे विदिते कृत भवेत् इत्यथैः ; न च अन्यथा कर्तव्यं परिस- 
माप्यते कस्यचित् इत्यभिभ्रायः । सच कमोखिरू पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते इतिच 
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याकरोति; नतु साश्चात्काररूपमित्युच्यते ॥ २० ॥ 
इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते ओीमद्रीताभष्ये पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

श्रीमते रामानुजाय नमः" 

ता¶हारश्चात कृतः । भारत दतदुदधा त्वमपि कृतकृत्य इतिच भावः ॥ २० ॥ 

इति कवितार्किंकचिहस्य सर्वतन्रस्वतच्रस्य श्रीमद्ेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु 

श्रीमरद्रीताभाष्यरीकायी तात्प्यचन्दिकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५. ॥ 
श्रीमते निगमान्तमहादे रिकाय नमः ॥ 

र| उक्तम् पतद्धि जन्मसखामभ्रचं बराह्मणस्य व्विेष्रतः प्राप्ये तत्कृ तशल्यो दि द्विजो भवति 
नान्यथाः इति च मानवं वचनम् । यतः पतत् परमाथतच्वं मत्तः श्रुतवान असि, 

अतः कृताथ त्वे भारत इति ॥ २० ॥ 
इति श्रीपरमहंसपरिव्ाजकाचायै गोविन्द भगवत्पूज्यपाददिष्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पादङ्ती 

श्रीमद्रीताभाष्ये पञ्चददो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
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श्रीः 

श्रीमते रामानुजाय नमः. 

श्रीमद्या्ुनयुनिप्रणीतः 

श्रीमद्ीताथसंग्रहः. 
क, 

कक 4 

अचिन्मिश्वाद्विश्चद्धाच्च चे तनास्पुरषोत्तमः । 

व्यापनाद्धरणात्खाम्यादन्यः पञ्चदरोदितः ॥ १९ ॥ 

श्रीम्यामुनमुनये नमः. 

श्रीमन्निगमान्तमहादेरिकविरचिता गीताथर्सग्रहरका, 

अल (अचिन्मिभ्राद्विद्द्धाच इत्यस्य सूचनीयां सद्धिं विड्ण्वन् क्षराक्षरशब्दव्याख्यानतां व्यनक्ति 
श्षलाध्यये क्षवरक्षेवश्ञमूतयोः प्रकृति पुरुषयोस्खरूपं विशोध्य विशयदधस्यापरिच्छिन्नलानेकाकारस्येव पुर- 
घस्य प्राकृतगुणसङ्गप्रवाहनिमित्तो देवाद्याकारपरिगतप्रकृतिसम्बन्धो ऽनादि रित्युक्तम् । अनन्तरे चाध्ययि 
पुरुषस्य कार्यकारणो मयावस्यप्रकृतिसम्बन्धो गुणसद्खमूखो भगवतैव कृत इत्युक्त्वा गुणसङ्खप्रकारं सवि. 
स्तरं प्रतिपाद्य गुणसङ्गनिदत्तिपूवकात्मयाथात्म्यावाप्निश्च भगवद्धक्तिमूलेन्युक्तम् । इदानीं भजनीयस्य 
भगवतः क्चराश्चरात्मकबद्धमुक्तविभूतिमत्तां विभूतिभूतासक्षराक्चरपुरषद्वयाननिखिख्हेयप्र्यनीककस्याणे- 
कतानतयास्यन्तोत्कर्षेण विखजातीयस्य भगवतः पुरुषोत्तमत्व वक्तुमारमते"इति । अत व्यापनभरणलखा- 

म्यानि--*थो छोकत्तयमाविद्य त्रिमर्यन्यय ईश्वरः' इति प्रतिपादितानि । एवं प्राधान्यतश्िदचिदी- 
श्वररूपतच्वत्रयविद्यो धनं क्रमादध्यायत्रयेण कृतमित्यनुसन्धेयम् ॥ ९९ ॥ 

श्रीमते निगमान्तमहादेरिकाय नमः. 

---~ ~~ - ---~_~~__----~_ 

प्र-पा॥ २. गी. १५. १७॥ 



षोडशोऽध्यायः. 

----- ° <-> * 

रा॥अतीतेनाध्यायत्रयेण प्रङृतिपुरुषयोर्विविक्तयो स्खंखष्योश्च याथात्म्यं तत्संसगैवि- 
योगयोश्च गुणसङ्गतद्िपर्ययहेतुकत्वं, स्वैग्रकारेणावखितयोः भ्रङतिपुरुषयोर्भगवद्धिभू- 
तित्वं, धिभूतिमतो भगवतो विभूतिभूतादचिद्स्तुनश्चिद्वस्तुनश्च बद्धमुक्तोभयरूपादव्य- 
यत्वव्यापनमरणखाम्यैरर्थान्तरतया पुरुषो त्तमत्वेन यषथास्म्यंच वणितम्; अनन्तरसुक्तस्य 
कृत्छ्रस्यार्थस्य खेच शार्प्रवश्यतां वक्तुं शास्चवदयतद्धिपरीतयोदैवासुरसगयोर्विभागं 
श्रीभगवाचुवाच- 
~~ ---- 

ता॥तृतीयषदर्कस्य जिकमेदादिप्रकारः प्रागेवास्माभिः प्रपञ्चितः । तत्र तिकमेदं प्रदस्य त्रिभि. 
स्सङ्गततया षोडशमवतारयितुं तत्वत्यविदो धनपरस्यर लयोद शादि बिकस्याथं कमादनुवदति -अती- 
तेनाध्याय्रयेणेति । गुणसङ्गतद्विपय॑यहेठकल्वमिति पाठः । कप्रत्ययप्रयोगा मावेऽप्यत्त बहूती हित्व- 
मेवेति । ‹ ईति गुद्यतम शस्त्रम् › इति पूर्वाध्यायान्ते शाख््रमुपश्षितम् । अनधमारतच्चब्दाभ्याञ्च तद~ 
धिकार सूचितः । सएवहि “मा शुचस्सम्पदं देवीमभिजातो.ऽसि पाण्डव › इति वक्ष्यते । तत्रोक्ता 
व्यवसायस्य शाच््राधीनत्वाप्पुरुष्रस्य शास्नवद्यत्वे तावद्क्तव्यम् । तच ‹ तस्माच्छ प्रमाणं ते कार्या 
कार्यव्यवयितो । ज्ञात्वा राख्रविधानोक्तं क्म कर्तमिहार्दसि ` इत्यव्यायान्ते वक्ष्यति । तदर्थमेवच 
ूर्वाध्यायान्तसूचिताधिकारिविदोषविवेचनायाच्रादौ देवाघुरविभागोक्तिः । तदभिप्रायेण संगृद्धीत 
“ "देवासुरविभागोक्तिपूर्विका राख्वस्यता । तच्वानुष्ठानविज्षानखेम्रे षोडश उच्यते" इति। तदेततत्स- 

वमभिपरेयाह--अनन्तरमिति।उक्तस्य कृत्खरस्याथेस्येति--वक्ष्यमाणस्ानुष्ठानविवेकस्याप्युपलश्चणम्। 
उकतैकदे रावियोधनरूपत्वाद्वा तद विवक्षा सङ्गह श्छोकोक्तानष्ानमपि छत्छ्रस्ये ति विशेषणेन अन्तर्भावि- 

तम् । देयोपादेयस्वभावकथनस्य हानोपादानाथंतेया फल्तिमाह--शाख्रवद्यतां वक्तुमिति । 
साख्रवश्यत्वकथने देवासुरविभागोक्तिः कुनोपदरूते ; तलाद--ल्रासख्जवदयतद्धिपरी तयोरिति । 

भगवदाक् हि शास्र, तदनुवर्विनो देवास्िनानुग्ह्यन्ते ; अतस्तथा वर्तितव्यम् 1 तदाज्ञातिक्रामिणो.ऽ- 

सुरास्तेन निग्रह्यन्ते ; अतस्तथा न वर्तितव्यमिति भावः । नैसर्गिकविरोघच्ोतनायात्र वक्ष्यमाणसर्ग॑- 
न्दोपादानम् । विमागोऽत्र गुणक्रियाद्दिभिर्वक््यसणिः ध्यया खतं मयं लोकम्” इत्यादिभिः।तमद्यीलं 
हि भयम् ; तत्साच्विकस्य दैवसर्गस्य न मवतीत्यमि प्रायेण भयनिरूपणायं तत्प्रतियोगिखसरूपं शिक्षयति-- 

प-पा॥ २. गी. १५.२० ॥ ४. गी. सं. २* ॥ 

२, गी. १६-५ ॥ ५. गो. १८-३५ ॥ 

३. गी. १६-२४ ॥ 



८१२ श्रीमद्धगवद्रीतायां [शो १-३. 

श्रीभगवाचुवाच- 
अभयं सत्वसंजद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम् ॥ १ 
अहिंसा सल्यमन्नोधस्त्यागर्शान्तिरपेशुनम् । 
द्या भूतेष्वलोदप्ठं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ 
तेजः क्षमा धरतिर्शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ 

रादृ्टानिष्टवियोगसंयोगरूपस्य दुःखस्य हेतुदहौ नजं दुःखं भयम्; तन्निड्त्तिरभ- 

यम् ; सत्वसंद्युद्धि 
स्तिः -परूतिवियुक्तात्मस्वरूपविवेकनिष्ठा; दाने-न्यायाजितघनस्य पाबे प्रतेपादनम् 

द्मः-मनसो विषयोन्भुख्यनिच्रच्तिसंशीखनम ; यज्ञः -फरखाभिसान्धराहेतभगवदाराधन- = 
ताडष्टानिष्टेत्ति। वियोगसंयोगदान्दा विष्ठानिष्टाभ्यां यथाक्रममन्वेतव्यो।इद ख सखरूपकथनम्; नतु मय- 

लश्षणायुप्रविष्टम् ; आगामिढुःखहेवद नज दुःखमियेव हि तत् । सच्वसंशयुद्धिः--सच्वाधिष्ठानमन्तः 
करणमिह स्वम् ; तस्य समीची शुद्धिस्सं्युद्धिः, सवदोषनिचत्तिः । ततर कन्दभूतरजस्तमोनिष्च्या 
कामरागासूयावञ्चनादिसर्वदोषनिब्रत्तिममिपरेल्याह-- रजस्तमोभ्यामस्पुष्टत्वमिति । ज्ञानयोगश- 

ब्दोऽलर न कर्मयोगादीनां व्यवच्छेदार्थः, तेषामपि सास्िकोपादेयत्वात् ; अतः कर्म॑ज्ञानभक्तीनां साधा- 

रणे शास्रीय श्ुद्धात्मस्वरूपविवेचनमिह विवक्षितमिव्याह--पकृतिवियुक्तेति । ज्लानमेवाजोपायत्वा- 
द्योगः। यद्वा शाख्रजन्यज्ञाननिष्पाच चिन्तन ज्ञानयोगः । न्याया्जितेदयादिकं दान्तस्य शास्नीयाकार- 
प्रद्यनम् , अनेवकरणस्य राजसतामसत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । एतच यथाविमवमनुसन्धेयम् । दमने 

दमः ; तज्ान्तःकरणकर्मकम् अमागाननिवतेन ग्रकरणान्तरादिसिद्धमाह-मनस इति । वाद्येन्दरिय- 
नियमनं हि शान्तिराब्देन वक्ष्यति । एतेन केषाञचिदनयोश्शब्दयोव्युं्तमेणार्थव्याख्यानं निरस्तम् । 

° यजन्ते नामयज्ेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् › इत्यासुरयज्ञानां वक्ष्यमाणत्वादल् मोक्षप्रकरणेऽभिमतं सा- 

स्विकं यज्ञविशेषमाह-पखाभिसन्धराहतेति । समस्तनियनेमित्तिकापलक्चषणतयाल यज्ञोपादान- 

{न्त चै 

प-पा॥ २. गी. १६॥ 

दादेव आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रतयः नवमे अध्याये सूचिताः । तासां 
विस्तरेण प्रददौनाय ` अभयं सच्वसंड्ुद्धिः ` इत्यादि ; अध्यायः आरभ्यते । तजर संसार- 
मोश्चाय दैवी प्रकृतिः, निबन्धाय आसुरी राक्षसी च इति, दैव्याः आदानाय प्रदर्शनं 

| भज्य 

आ॥ॐ ॥ साधनविश्चहञं नमः । ॐ । पुमथेसाधनवियोधीन्यनेनाध्यायेन द्र्ंयति । 
-----------* 

जा॥अध्यायप्रतिपाच्य दशेयति--पुमर्थेति । यद्यपि पूर्वयोरध्याययोः साधनप्रतिपादन एव तात्पर्य, 

तयापि तन्न प्रपञ्चितम् ; किं नाम बन्धखरूपम् । साधनमनुतिषठता च तद्विरोधिनां व्यागो ऽवश्यं कर- 
णीयः । पू्वाध्ययि च निमानेत्यादिना पुमर्थयो्ञानमोक्चयोः साधनं ‹ यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानः ' इत्या- 

दिना तद्विरोधि च संक्षेपेणोक्तम् । तदुभयमिदानीं प्रपञ्चनीयम् । सुराघुरलश्चणं च तथेति तदनेना- 
व् + 

ध्यायेन ददयतीत्यथः । तपो वक्ष्यमाणमिति कश्चित् ; तदस › देवद्विजेत्यादिनोक्तस्याल प्रहणे रौचा- 



टो. १-३.] षोडशो ऽध्यायः. ८१३ 

राधरूपमहायनज्ञायजषानम्ऽस्वाध्यायः-सविभूतेभगवतस्तदाराध्वनघ कारस्य च प्रतिपादकः 
कृत्स्नो चेद इत्यु सन्धाय वेदाभ्यासनिष्ठा: तपः-ङच्छ्रचान्द्रायणद्धाद दयुपतासादेर्मगव- 
त्पीणनकमेयोग्यतापादनस्य करणम् ;जाजैचे-मनावाक्कायच्रुत्तीनामेकनिषटता परेषु ;अदहि- 

तप्रामित्यादिखब्दः। अपङ्कष्टदेवताविघयस्य असपफल्काम्यकमवि घायकस्य च वेद् भागस्य म्रावानर्थडद- 
पानन्यायान्मुमृश्चुणानभ्यसनींयत्वमाखङ्कय तच्ापि चेवर्गिक्रवेदाभ्यःसाब्या््ति प्रकरणलन्धामाह-- स 

विभ्ूतेरित्ति । ‹ श्वे वेदा यलसद मामनन्ति › * स्वँ वेदा यत्रैकं मवन्ति › इत्यादिक्रमेणानुसन्धाय पठत 
उपनिषदम्यासविधिप्रयुक्तस्य सव प्रणवाष्टाक्षरषरडक्षरद्धिपर््कनिषदुपनिषदभवासकस्पसित्यभिप्रायः । 

एतेन ‹ अन्या वाचो विमुञ्चथ : इत्यादिकरमप्यन्यपरं निन्नेत्तम् , ‹ ओमियेवात्माने ध्यायथ ` इति 
ध्यानद दायां प्रणवस्मैवोपदेयत्वे तास्पर्याच्च ! यच्यपि सरेनाधीयत इति स्वाध्यायः स्रखाखा :; तथापि 

° सै चेक प्रति दिष्यते 2 इति न्यायात्सर्बदाखानुगतस्यार्स्याचसन्धेवस्वात् ,जपविधेश्च स्वंत्राविशेषात्- 

केदाभ्यासनिषछठेति सामान्येनोक्तम्। रान््रीयो मोगसङ्को चस्तप इति रक्षिते तद्धिरोषानुदादरति-- क्ृ- 
च्चेति । “ एकसुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च 1 उपवासेन दानेन न नतिद्धादरिक्रो मवेत् ` इत्या- 
दि विहितद्वाददीसमाराघनार्थेकादद्युपवासो ऽत द्वाद द्युपवास इत्युक्तः । यद्वा तिथित्रतेषु तिथिद्रयत्रते 
च द्वादस्युपवासो ऽप्यस्व्येव । आदिशब्देन करणच्रयनिष्पाद्यानां वक्ष्यमाणानां तपसां मरहणम् । राज - 
सतामसग्राह्यफलार्थतपोव्यवच्छेदा्थमाह --सगकत्पीणनक्मयोम्यतापादनस्येति । तपसा छद्धस्य 
ह्य्चनादिष्वधिक्रारः । अच्रान्येषामपि करणलयस्य स्वस्मिनेकरूप्यात्तव्याच्रच्यर्थमाह -- परेप्विति । 

प-पा।॥ १. कठ. १२-१५॥ । नाड्यस्ताः, तत्र मध्ये, स एष म्रक्त आत्मा 

२. आरण्यके. ३ प्र. १९१. अनु. १.प॥ | (परमात्मा) ‹ अजायमानो बहुधा विंजायत्ते । तस्य 

३. मुण्ड. २ २-५६. “यस्मिन् दयौ: प्रथिवी ` धीरा; परिजानन्ति योनिन्*इति द अदीनां समाश्रय- 

णी यत्वाय त्तस्तज्जाषीयस्वरूपसंस्थानयुण्कभसमनिवतः 

स्वस्वमावमजद्षदेव सखेच्छया वहुधा जायमानस्सन्, 

अरा इव रथनामौँ संहता यत्र नाडव्रस्त८योऽन्तश्वरते ¦ वरत -वचत इलः) तनः बर अमा ० 
परतीःराय, "पारावारे परावैची तीरे? इति नवषण्टुकाः। 

त व , प्राप्यभूतायति यावत् । तत्म्रप्तये-"ओनित्यवमात्मा- 
पाराय तमसः परस्तात् ॥ यस्मिन् अश्षरशाब्दवाच्ये पर्- ५ ॥ स 

४ २ ~ ~ ` न ध्यायथःइत्यन्वयः 1 एव ध्यानाय प्रवृत्तयो युष्म- 
मात्मनि ; दुपथिव्यन्तरिक्चमन.म्राणादिकं समवेतं, ,... _ ~ 
1 त ¦ म्यं स्वस्ति मवतु + &॥ 

तमेकमेव स्वेतरसमस्तवस्तुनियन्तव्वेन व्यापकत्तया | 

[२.५ [ ध 1 भ वम # = ५ = 

चान्तरिक्षं चोतं मनः सह पाणेश्च स्वैः | तमेवैकं 

जानथात्मानमन्या वाचो व्रिसुञ्वधारृतस्यप सेदुः ॥ 

बहुधा जायमानः | ओभियिः ध्यायथात्मानं सस्त व. 

आत्मान जानीत। अनात्मविषया वाचस्त्यजत।] अद्धत- । 2 

स्येष सेतुः -नचादिषु सेतुं कूलस्य प्रतिकम्भक ; स ` ५, अत्रिस्यरतो. १-१२४. याज्ञतस्क्यस्खृतौच 
सारार्णवपारभूत्स्यागरतस्य एषे म्रतिलम्मक इत्यर्थः ॥ , उ अध्या. प्रायश्चित्तप्रकरे, ५२१९९. शो. त्र 

५ ^~ [द ~ {~ ] ५ ^ [व् [व् 
---पसन्तत सिराभिस्तु ल्म्बत्याकोश्चन्निमम्? इत्यु- : -उप्वासेन चैवाय पादच्रच्छः प्रकीतिततःः इत्ति पाठो 

[५ ध ~ | नि न्त १ 

क्तरीत्या, यत्र-हृदये, रथनाभा प्षमपिता अरा इव , दयते । एवन्पा टोऽन्यचान्येषणीयः ॥ 

आतपो बह्यच्यादे 'बह्मच््यादृंक तपः इस्यासध्रानम् ॥ ९॥ 

जादेरपि तपोग्रहणेन ग्दीतत्वात्पुनरुक्तिप्रसङ्खात्।अतो वक््यमाणान्तमत यदत्र प्रथरुच्यते तद्यतिरिक्तमेव। 
न त स न [+य एय १ 

तच प्रधानस्येवोपखक्षणत्वो पपत्तेः नौपवासादीत्तिमाबेन सप्रमाणकमाद--तप इति ॥ १ ॥ 
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रासा-परपीडावर्जनम्;सव्यं-यथादछा्थैगोचरभूतदितवाक््यम्,अक्रोधः-परपीडाफल 
चित्तविकाररहितत्वम् ; व्यागः-आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रदाविमेचनम् ; रान्तिः-इन्दि- 
याणां विषयधावण्यनियेध संदीटखनम्; अपेश्युन-परानथकरवाक्यनिवेदनाकरणम्ः; दया 

-- ~~ ~ ~~ -- ~~ 

ताकोरिल्यप्रसङ्गस्थठे हि तनिदत्तिर्वक्तव्येत्यभिप्रायः।परपीडावञजेनमिति-स्वपीडोपलकश्चणम्। खपी- 
डापि मूरखाणा परपीडाभिप्रायेति वा मावः । यथादृष्टाथैवचनेनैव सत्यवादी भवति ; तथापि ‹ सत्य 
भूतहिते प्रोक्तम् ` इति नियमात् मूतदितोक्तिः। परपीडा फेति प्राग्बद्धाव्यम् । स्रभावार्थ॑शा- 
खप्रातानां निद्राद्यनमहायज्ञदण्डक्ुण्डिकादीन त्यागायोगादिरेषे नियच्छति-आत्महितपत्यनीकेति। 
दम्ब्देन मनोनियमनस्योक्तत्वात् ‹शान्तो दान्तः इत्यादिष्विव शान्तिरिह बाद्येन्दियगतेत्यभिप्रा- 

येणाह--इन्दियाणाभिति 1 अक्रो धादिंसादिष्विषव पत्तियोगिक्षणद्वारेण अपेद्यनं लक्षयति--परा- 

नर्थेति। “दया” इ्येतावता भूतविषयत्वे सिद्धेऽपि पुनख्पादाने बहुवचनं च शत्रुमित्रादिसर्वविषया- 
भिध्रायेण । यथोक्तं गोतमेन ‹ देया सवषु भूतेषु क्षान्तिरनसूया शोचमनायासो मङ्खखूमकार्पण्यम 

प्र-पा।१॥ ३. गेत्तमधर्मे, ७-१० ॥ -अथाष्टावात्मगुणा; 

२. ब्र &-४२२॥ दया स्ैभूतेघ्ु . -अस्प्हेतिः ॥ 
[पिरिग 

दा॥क्रियते, इतरयोः पारेवजनाय चाश्चीमगवान् उवाच -अभयम् अभीख्ता स्वसंडुद्धिः 
सत्वस्य अन्तःकरणस्य सद्युद्धिः सव्यचहारेषु परवश्चनामायाच्रतादिपरिवर्जनं शुद्ध 
सर्वभावेन व्यवहारः इत्यथैः । ज्ञानयोगन्यवस्ितिः ज्ञानं शाखतः आचार्यतश्च आ- 
व्मादिपदा्थानाम् जबगमः, अवगतानाम् इद्धियादयुपसंहरेण पका्तयः स्वात्मसवेद्यता 
पादनं योगः, तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्ितिः ठ्यवस्थानं तन्निष्ठता पषा प्रधाना दैवी 
सात्विका सम्पत्।यत्र येषाम् अधिङृतानां या प्रङ़तिः सम्भवति,साच्िकी सा उच्यते 
दनं यथाशाक्ते सविजागः अन्नादीनाम्। दमश्च बाह्यकरणानाम् उपशमः अन्तःकरणस्य 
उपशम शान्त वक्ष्यति, यज्ञश्च श्रत: अधिहोचादिः, स्मार्त देवयज्ञादिः, खाध्यायः 
ऋग्वेदादयभ्ययनम् अद टाम् तपः चक्ष्यमाणं शारी रादि आवम् ऋल्नुत्वं सर्वदा ॥ २ ॥ 

एकच. आखा अहदिसनं प्राणिनां पीडावजंनम्सत्यम् अभ्रियाचतवजितं यथाभू 
ताथंचचनम्, अक्रमेधः परः आक्ष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम्, 
स्यागः सन्यासः, पू दानस्य उक्तत्वात् । शान्तिः अन्तःकरणस्य उपदामः अयेश्युनम् 

अपिश्नता ; पर स्मे पररन्ध्भ्रकयीकरणं पेद्युनं, तद्मावः अयैद्युनम्, दया कृपा भूतेषु 

जपदयुन पसेपद्रवानेमित्तदाषाणां राजादेः कथनम्। "पसोपद्रवहेतूनां दोषाणां चेश्चनं 
वचः । राजादेस्तु मदादद्धीतरद्ठदेषं उच्यते इत्यभिधानात् । लौख्यं रागः " रागो 

जापञ्चनामावोऽपञ्चनं च परस्यापराघावचनमिति । तदसत्, रिप्यादिदोषानुवादस्य रिक्चा्थस्यापि 
तत्वमासेरित्याशयेनाइ--पैश्युनमिति । राजदेस्तच्छावणम् । परोपद्रवनिभिन्तेति दोषेषूपचारः 
अनेन परोपद्रवायेति सूनचयति। वचः-कथनम् । भदाक्कारणात् , मीतेरदष्टिरनुत्पत्तिरिति यावत् । भीति- 
भीतिकारणस्य तथात्वेनाहष्िरिति वा। वारादीनां मीतिरदर्शनं व्यावतैयितु मदादि्युक्तम्। अनेन धात्व - 
याऽप्यनुगतः। प्तनाञुरल्क्चणं द्पाऽपि व्याख्यातः । अल्येदप्त्वाचापल्त्वयोभेदं करमेण सप्रमाणकं 
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राभूतेषु--सर्वभूतेघु दुःखासहिष्णुत्वम्;अखोद्धप्त्वम्-अलोदधुपन्वम्:अखरेद्धुत्वमिति वा 
पाटः; विषयेषु निस्स्पृहत्वमित्यथः ; मदेवम्-अकाटठिन्यम् : साथुजनस्छषाहतेलयथः; 

† ह ;.-बचापदटं - -रुडृदणीयविषयसच्निभ्ावचञ्चलत्वम्› तेजः 
दुजेनैरनभिभवनीयत्वम्;-क्षमा--परनिमित्तपीडाचुमव पपि परेषु त प्रति चित्तविक्रा- 

ता।॥ रहा ̀  इति 1 अन्यत्रच " र्घभूतदया पुष्पम् इत्यादि। तदाह--सवैभरूनेष्विति। “तापत्रयेणा- 
भिहतं यदेतद खिर जगत् । तदा दोच्येघु मृतेषु करुणां न करोति कः इति दहि करुणाख्यचित्तपरि - 
कर्म प्रह्ादः प्राह । दुःखासहिष्णुत्वै तन्निराकरणेच्छेव्यथः 1 छपिधातों यङ्छगन्ते क्रिपि छते लोढडु- 

विति पकायान्ते पदम् : अचि कृते तु लोद्प इति; तद्यज्जयति--असछोद्धुप्त्वम् अखोद्धुपत्वमिति । 
टञ् छेदने ° इति धातो ल्ेच्टू इति यद्छंगन्तम्, तत्र ‹ सि च' इति च्छन्दस हस्वमभिप्रेल्यः 

अलोद्धुत्वमितिचा पाठ इति । अयेोग्यस्पहारूप कोल्यसिह निपिध्यत इव्यभिध्यिणाह ---विषये 

म्विति । य॒ख्यस्य मार्दवस्याल्लानन्वयापपूर्व भाषित्वसुखसम्यत्वादिव्यज्गयमोपचारिकं दशयित॒माह 

अकाडिन्यभिति । कठिन हि द्रव्यमन्येषाम् अनुप्रवेयानर्हम् ; तद्वदिह स्तन्धप्रक्ृतिरिति तब्यतिरेक - 
विवक्षया फलतो मार्दव व्यनक्ति - साधुजनेति † अवमतल्वादीनां योगोपकारकत्वात्तन्मूल्छ बोडा 
सखनिष्टानामयुक्ता ; अत उपयुक्तं हीविदोषमाह--अकायैकरणे व्रीडति। प्रख्वातामिजनविद्ाद- 
तादि महान्तः परेष्वप्यकार्यकारिष्वपत्रपन्ते; खयं ठ करिसुतेति भावः] अखाद्पत्वाचापर्त्वयोरपा नर - 

क्त्यायाद-- स्पृहणीय विषयसन्निध्राविति। एतेन कीडापरिहासस्टरगवाश्चादिष्वप्रसङ्गाऽपि दितः। 

भूतेतरविषयस्तेजद्याब्दः पराभिभवनसामथ्ये अन्यानपेश्चतायां वा प्रयुज्यते ; अतोऽ्राभिभावकत्वा - 

क विवश्चितम् ; तच दुर्जनावकारप्रदायिकापण्याभावद्रारेत्यभिग्रायेणाह-- 

दुजनैरिति 1-उक्रिधात् क्षमाया विशेष दर्शयति-परानेनमित्त्षडादुमवेऽपीति । निरपराधेषु 
निर्विकारता द्योदासीन्यमालम् ; न ठु क्षमा ; पठयते च निरपराघेष्वपि क्रोधः--ध््राह्मणा गणिका 
वै्ास्सास्मेयाश्न कुक्कुटाः । इष्टमात्रेण कुप्यन्ति न जनि तन्न कारणम्” इतीप्यमिमायः ! परेषु तं 

ग्रतीति--परेषां पीडानुभवं प्रतीव्यर्थः । मयचापलनिचत्तः प्रथगुक्तत्वादुपसितायामपि महामा - 

प्र-पा।॥ १.पाद्यपएुराणे पातार्खण्डे. ७२-५७-५८॥ तापत्रयणेति ॥ तापत्रयेण -आध्रात्मिकादिदु; खत्रयेणः 

"अदहंसा प्रथमम्पुप्पम्पुष्पामिन्दरियनियहः । सर्वमूतद- मदमत्तयादिना जगदेतदभि देतमिति यदा बुषडधः> तदा 

या पुरषं क्षमा पुष्पं विेषतः। ज्ञाने पुष्प तपः पुष्प ध्या- चोच्येघु -कृपाविषयेघु तेषु भूतेषु कः प्राज्ञः देष करो- 

न॑ पुष्पे तयैव च।सल्यमष्टविध पुष्पं विष्णोः प्रीतिकर- ति- इत्यस्यार्थः । 
मभवेत ॥ ३. देषं प्राज्ञः करोतिकः.पा॥ 

२. वि-पु. १-१७-७०. देलयपुत्रान्परत्ति प्रह्णादः . अष्टा. ३-३-६४ |] तम्रल्यये परे उयापोर्गा 

सवाँलकल्वमेकस्य मानुसन्धायि, तथापि तापत्रय . हस्वः; } अजत्वम्, अजात्वन् । सो दिणित्वम्, रोहि- 

दग्वेषु भूतेषु दवेषो न कायैः,चिन्तु करूणेव कायव्याह-- गणीत्वम् ॥ ५ 1 

{ ® क्त 

= 

र॥ दुःखितेषु अरोद्ुप्त्वम् इन्द्रियाणां विषयस्नेधा अवचेक्रया मादव चदुता अक्रौर्यम् 

ह्रीः छ्ञ्ा अचापलम् असति प्रयोजने चाक्पाणपादादानाम् अव्यापारयेत॒त्वम्।॥ > ॥ 
--~-------------

-~--------------
----------------

----------------
----------~---~-

-~---- 7 

आालौल्यं तथा रातः. इत्यामवानात्[जचाषद स्थर्यम्। 'सपरखग्पञला पस्थरः- इत्याम 

धानात् ॥ २॥ 

जाद शयात-रुपस्यामाव छोदधप्त्वपयायो.ऽयमिति अत एवस॒क्तम् ॥ २ ॥ 
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राररहितता ; धृतिः महत्यामप्यापदि छरत्यकतेव्यतावश्वारणम् ;शोच बा्यान्तरकर 
णाना कृत्ययोग्यता शास्या; अद्राहः- परष्वसुपरोधः; परषु खच्छन्दुचुत्तानराध- 

रहितत्वामत्यश्ः ; नातेमानिता - अस्थान गवाअतमानत्वम्; तद्रहितता ; प्त युणाः 

देवा सपदमाभिज्ञातस्य भवन्ति-देवसबन्धनां सपत् देचा,देवा मगवद््ाज्ञा चवर त्तशांलाः, 

ताापादि शाख्रीयानुष्टानसंकस्पस्य अभरच्युतावलम्बनसिह साचिकरौ धृतिरित्याभप्रायेणाह-महत्यामिति। 
महत्याषाद् संप्राप्त स्मतव्यो मगवान् हरिः ` इति सुकरयुख्यकतव्यापारेत्यागाद् वरदा कतव्य कृत - 

मेव हि स्यादिति मावः । व्यति च साच्िकीं श्रुतिं ' धृत्या यवा धारयते मनःप्राणेद्दरियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थं सास्विकी"इति। योगेनाव्यभिचारिण्या -मोक्षसाधनभूतमगवदुपास- 
नाख्यप्रयेजनेन प्रयो जनान्तरनिपेक्षवे्यर्थः । ररीरवाञ््नांसि ह्यदुचिपुरुषस्पशौद्यचिद्रव्योपयोगा- 
दिभिरुपहतसच्वानि तेषुतेषु कर्मखयोग्यानि शाघ्ेदाष्यन्ते} तदभावोऽत्र शोचमिप्याद--बाद्येति। 
प्रयक्षसिद्धकरणपाटवादिर्पङ्ृत्ययोग्यताव्यवच्छेदायाह--शाद्चीयेति 1 अहिंसाया उक्तत्वाद द्रोहस्य 
ततो विोषध्रद शनायाह--परेष्वुपरोधइति । प्रबटेन हि दुवखास्छवदे खापितास्खाच्छन्यानि- 
वार्यन्ते ; सौऽयमुपरोधः : तदकरणमवानुपरोध इत्याह--खच्छन्देति । सखस्य तु योगोपकारी 
सखच्छन्द उृत्तिनिरोधस्तप एव । अतः परेष्विति विशेषितम् । मानो गवं इति प्यायस्व सामान्यत 

इह निषेद्धमिष्ठः ; तथापि वै शवीरवश्रुताद्नुरुणम्मात्रेया मवन्नसौ सदह्येतापि ; अन्यथा मवन्नसुराणां 

धमतया वक्ष्यमाणोऽत्र न प्रसङ्खमहतीयमिप्रायेण सोपसरग॑माननिषेध इत्याह--अस्थाने गर्बहति । 
“दवा सपदम्. इत्युक्ते देवानां विभूतिः प्रतीयेत,सा चात्र नान्वेति ; अतोऽभिप्रितमवतारयि व्युत्पत्ति 
तावदाह - दवसंबन्धिनोति ) शं देवगुपर विद्रादितरावाहुधै गुणौ इति विभागात्, वात्स. 
जायते ज्ञानम् * इति सच्वस्यानुष्ठानपर्यन्तज्ञानहेतुत्वाचच सत्वोत्तरत्वादेव भगवदा्ञां नापिवर्षन्ते : 

[ ® षक 93 तदादवेवाह--मगवदज्ञायुचृत्तिशपेटाइति । सेव च तेषां सपदगिमता । अविवेकिनां भोग्य- 

प्र-पा॥ ९.मारते-स्तभा. ९०-४२)) वस्नापहारसमये | त्सरम् ॥४२॥ आङ्कष्यमाणे वस्ने द्रौपदी कृष्णम- 

दोपदी-- (ततो दुदशासनो राजन् द्रोपद्या वसनम्ब- | स्मरत्ः ॥ 

खात् । समामध्य समाक्षिप्य व्यपाक्रष्टम््रचक्रमे॥४०)) | गी. १८-२३ 

आक्रष्यमाणे वसने दिर्लाप् सुदुःखिता । ज्ञातम्म- | ३॥ 

या वसिष्ठेन पुरा मतं मदास्ना॥ ४१ ॥ महत्यापदि | ४. गी. १४-१७॥ 

सम्प्रा . हरिः । इति निश्िल मन्ता शरणागतव- । 
वक म 

र।कच--तंजः प्रागर्भ्य, न त्वग्गता दीपिः | क्षमा आग्रुषटसय ताड़तस्य वा अन्त- 
विक्रयाचुतपत्तः-उत्पन्नाया तराक्रयायाम् उपशमनम् अक्रोधः इति अवोचाम । इत्थ 
क्वमाच्णः अक्राच्स्य च वशषः । घतः दहान्द्रयघ्ु अवसाद ्राप्तघु तस्य पतषेधकः 
अन्तःकरणङ्ञात्तवलषः, यन उतत्तास्मतानि करणानि द्ह्श्च न अवसाद्ान्त । रीच 
दवाकधः शजक्त बाह्यम्; अषम्यन्तर च मनावुद्याः नमस्य मायारागादकाद्धुष्यामावः; -----------_-_~__~~~_~__~_~_~_ ~ 

आ॥ क्षमा तु क्राधामावेन सदहापकतुरनपकारः। ‹ अक्रोधदोषङूच्छनोः क्षमावान्स 
नर - ---------_~-_--~~~~_~--~ 

जाअक्रोध इद्युक्तसात् क्षमेति पुनरुक्तिरितयत आद क्षमा स्विति । कोधं दोषम् अपकारं च 
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रा।तेषां संपत्+सा च भगवदाज्ञाचुन्रुत्तिरेव.वामभिजातस्य---तामभिमुखीङत्य, जानस्य, 
तां निवतयितुं जातस्य मवन्तीयथः ॥ ३॥ 

दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञाने चाभिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम् ॥ छ 

दम्भः धर्माचुषछानम् : दर्पः--कत्याकृत्याविवेककर। विष - 
याुभवनिमित्तो हषः; अतिमानश्च--स्वविदयाभिजनाननुगुणो ऽसिमानः ; कोधः-- 

तातत्साघनसग्रद्धिवत्तेषां भगवदान्ानुच्रत्तेः प्री तिविप्रयत्ात्परमपुरषार्थहेत॒त्वाचेव्यादह ~ साचेति।उ - 
क्तच"भटात्मानस्तु मो पार्थं देवँ प्रकृतिमाभिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा मूतादिमव्ययम्'इति।अन्य- 

चच "विष्णुभक्तिपरो देवः इति । जातच्येत्यकर्मकस्य जायते; वैतव्यादिध्विवोपसर्गवच्लाद्द्विती- 
यान्वयमाह --तामभिमुखीङ्कत्येत्ति। 'अभिरमायेः इति कर्मप्रव चनीययोगाद्वा द्वितीया। अभिमुखी- 
कृत्य -अभिकरक््य; वथा देवी सम्पद्धवति, तथा कृत्वा जातस्येति यावत् 1 ईदशगुणयुक्तानामेवंविधाया- 
स्संपदोऽवस्यमावित्वमन्र अभिमुखीक्ररणे विवक्षितम् । तथाच स्मर्यते (जायमानं हि पुरुष ये पश्येन्म - 
घुसूद नः 1 साच्विकरस्सतु चिन्ञेयस्ल वे मोक्षार्थचिन्तक्रः' इति । तदि दमाह--तां निवर्तितुं जात- 
स्येति ॥ ३ ॥ 

' दम्भो दर्पः ` इत्यादो मवन्तीव्यनुषल्यते । धार्मिक्रत्वख्याप्रनायेति - न तु मगवदाज्ञा- 
नुच्रत्तिबु्छयेव्यथः। कृत्याकृत्याविवेककर इति दास्वातिलङ्घनहेतुरिति भावः।अतिमानक्षब्दोक्तगर्वा - 
परपयायात्तत्कारणामिमानाद्पस्य विशेषमाइ--बिषयायुमचनिमित्त इति । एतेनाचा्य॑भगवत्स- 

न्ददौनादिनिमित्तदर्ैव्यवच्छेद :। अस्थान इति पूर्वोक्तमतर स्वविद्याभिजनानयु गुण इत्यनेन विदतम्। 
विन्याभिजनग्रहणे वी्यदेरप्युपटश्चणम् । वयसः कर्मणो ऽर्थस्य श्चुतस्यासिजनस्य च । वेषवाग्ड्रत्ति - 
सारूप्यमाचरन्विचरेदिह' इत्यस्योछछन्चनमिहामिपरेतम् । वाद्यकुदृष्टिषु चोरादिषु च वाक्पारुष्ये दण्ड- 

प्रपा ॥ १. गां. ९-१द् ॥ त्यथः )। हइरिमभि वनते। मक्तो हरिमभि ! देवदेवम- 

२. पिष्णुध्म. १०९-७४. आश्चेयपुराणेच ¦ भिर्सिद्चति 1 अभाग इव्येष निषेध: किमथ; १ "यदत 

२७३ - १२. "द्विविधो भूतसर्गोऽयन्दैव आसुर एवच। ममाभिष्यात्, तद्रीयताम्” इत्यत्र कमंप्रवचनीयसंन्चा 

विष्णुममक्तिपरो देवो विपरीतस्तवाखुरः* ॥ । सामूदिवयवम्थैः । अन्यथा तयोपन्र्मसक्ञावाधेन पतव 
३. भवलयादिष्विव. पा॥ नस्यात् ॥ 

४. अष्टा. १-४-९१ ॥ भागवजै सक्षणादो १९, मार. च्या. मो. ३७०७५ ॥ 

अभिरुक्तरसंस्लः स्यात् । (कमैप्रवचनीयसज्ञः स्यादि- ¦ द. मनुः ४-१७ ॥ 

रपव दिवश रोचम् 1 अद्रोहः परजिघांसामावः अहिंसनम् । नातिम्निता अव्यथ 
मानः अत्तिमानः, सः यस्य॒ वचिद्यते सखः अतिमानी, तद्धाचः अतिमानिता, तदभावः 
नातिमानिता आत्मनः पूज्यतातिह्यायभाचनाभाव इत्यथैः । भवन्ति अभयादीनि प्त 
दन्तानि सम्पदम् अभिजातस्य करं विरियं संपदं ? दैवी, देवानां या सम्पत् ताम् 
अभिष्य जातस्य देवत्रिभूत्यर्हस्य भाविकद्श्राणस्य इत्यथः, हे भारत ॥ ३ ॥ 

आ।[नेगदयतं ` इत्याभध्ानात् ॥ ३२ ॥ 

जानि करातात्यक्राधद्यधक्त् । इात्रारपक्तुः ॥ ३ ॥ 
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रा॥#पर्पीडाफखचित्तविकारः पारुष्य साध्रूनामुद्धगकरः स्वभावः; अन्ञान-पराचर्तस्व- 

कत्याूत्यावचल्कः; पत स्वभावा आसुरा संपदमसिजातस्य भवन्तः; असुरा गवचद्ाज्ञा- 

तिच्ल्तिशीखाः ॥ 8 ॥ 

देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
दवा---मद्ज्ञाचुच्रात्तरूपां सयत; 1चमाक्षाय--बन्धान्मुक्त्य भवात--क्मयण म 

ट्प्राक्षय मवतव्यथः अगशसरुरा-मद्ज्ञातच््तरूपा संपत्, {निबन्धाय मवत-आधागत- 

प्रान्तय मवतात्यथः॥ 

तापारुष्ये च नातीव दोष इत्यसिप्रायेणाइ--साध्रूनामुद्वेगकरस्स्वाभाव इति। जतष्व साबा 

ष्काराच्छास्ववहिष्कायेऽपि स्यदेवेत्यर्थः । धात्तक्राटनिद्रादिरूपमनुपयुक्तविषय चाज्ञानमासुखणाम- 

व्येषःमपि वुस्यमदोषश्च । त्चवच्छिनत्ति--परावरेति । इ्टदाज्ञानमू ख्मागमःन्तरेषु परावरत्वभ्य- 

त्ययकल्पन, वेद विरुद्धाचारपरिग्रहश्च। पूवोक्तकतिपयगुणव्यतिरेकग्रद ्नसिहोपठक्षणार्थम्। चकारेण वा- 

नुक्तसमस्तसमरचयः । आसु सम्पद मभिव्यङ्माह--- भग वदाज्ञातच्रुत्तराखा इति । यान् प्रत्यु- 

च्यते शधदयवयेन जायमान ब्रह्मा शद्रोऽथवा पुनः । रजसा तमसा चव मानस समाभप्डतम् इति 

°यविपरीतस्तथासुरः इति च 1 प्रजापतिवाक्ये च देहात्मामिमानादेमूकाजवगसानरनष्ठामचिङ्ृत्ाच्य्त 

'क्चसुराणां द्येषोपनिषत् ` इति । अत्र सम्पच्छनब्दो भगवदाज्ञातिलङ्खनरचीनामभिप्रायंणापकम्भाम- 

प्रायेण वा सम्पद्यत इव्येतावन्मा्नविवकश्चया वा नेतव्यः ॥ ४ ॥ 

दै वाञुरस्वभावयोद्थद्धोद्वेगजननाय “ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सच्वस्थाः ' इत्यादिनोक्तमिह सेक्षिप्य 

स्मार्ेत--“ देवी सम्पत् ` इव्यर्धेन। विमोक्षस्ये्टप्रातिपर्थन्ततां वक्ठमात्यन्तिकानिष्टनिद्तिर्प शब्दस्य 

मुख्यार्थमाद-- बन्धान्मुक्तय इति । अष्यवहितहेतुत्वविवक्षायां समाधिपयन्तदासराथवेयध्य स्या- 

दित्यसिग्रायेणाह-क्रमेणति । आत्मसाक्षात्कारादिद्वारेति वा । निवन्धः-नियतो बन्धः। तत्र अधो- 

गच्छन्ति इव्यतत्प्मारयति- अधागताते ॥ 

९ ॥ „ < -< ~^ ॥ प्र-पा॥ २. मारते-शा मो-३५७-७७ ॥ , ३ 

२. विष्णुधर्मे. १०९-७ ८६. आन्नेयपुराणे च, | १ १२४-१८॥ 

२८२-१२ ॥ 

रो।अथ इदानीम् आसखुस सम्पत् उच्यते--दम्भः धर्मेष्वजित्वम्। द पैः विद्याघनस्- 
जनादिनिमित्तः उत्सकः । अतिमानः पूर्वोक्तः । क्रोधश्च, पारुष्यमेच च परुषवचनं 
यथा काणं ˆ चश्रुष्मान्, ` विरूपं ‹ रूपतान्?, हीनामिजनम् ` उत्तमामिजनः ` इत्या- 
दि । अज्ञानं च अविवेकज्ञानं कर्वैव्यादिविषयमिश्याप्रच्ययः | अमिजातस्य पाथः 
किम् अभिजातस्येति १ आह- संपदम् आसुरम् असुराणां सम्पत् आसुरा ताम् अ- 

भिजातस्य इत्यथः ॥ ८ ॥ 
अनयोः सम्पदो; कायैम् उच्यते- दैवी सम्पत् या, सा विमोक्षाय संसारबन्ध- 

ना त्।निबन्धाय नियतः वन्धः निबन्धः तदर्थम् आसुरी सम्पत् मता अभिग्रेता।तथा रा- 
श्चसी च।तच्र एवम् उक्ते सति अनस्य अन्तगतं भावं "किम् अहम् आसुरीसखम्पद्युकतः? 
^ किः वा दैवीसखंपद्युक्तः' इव्यवम् आखोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान् मा हुचः 
रोकं मा कार्षीः । सम्पदं दैवीम् अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातोऽसि, भावि- 
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रा॥फएतच्छ्रत्वा खप्रङृव्यानधारणाद्ातभीतायाज्खंनायेवमाह-- 

मा चुचस्सस्पद् ददापाभजाताऽसि पाण्डव ॥ ५4 
रक्रिमाङ्ाः; त्व् तु द्वा सपदमाभजाताभस) पाण्डव--धाामकाग्रेसरस्य 

हि पण्डास्तनयस्त्वामलयामन्रयः ॥५॥ 

द्रा भूतसगो लाकंञस्मन् देव आसुर एव च। 

देवा विस्तरशः प्राक्त आपुरं पाथमेख्णु॥ ६ 

आस्म कमलख्कि कमकरराणां भूताना सग{ दाचधा--द्वश्चाञ्चुरश्चातः; समः 

ता॥अच्र ° मा युचः ` इति वचनं न गाल्नोपक्रमप्रकान्तारोच्यविषयशोकप्रतिषेधार्थम् , तस्य 
वहुधा परिह्टतत्वात् › ̀ सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि › इत्यनेन तत्परिहारासम्भवाच । अतो ‹ निन- 

न्धायायुरी मता › इ्युक्ते शास्लीयमर्यादानतिलद्धिन्यपि सात्मनि भ्खिंये निगूढाहङ्कारः' इति प्रकरि- 
यया धीरो दात्तनाधकरगुणभूतस्य निगूढसखाहङ्कारस्वस्व सख्वात्मसाश्चिकत्वात्तावन्मतेणापि स्वस्मन्नासुरत्व 
मतिशङ्कमानस्य श्रुतद्विविधसंपत्कस्य भी मत्सोस्सखप्रक्ृयनिधौरणाद्पुनरपारकषसारसागरनिमजनमीत्या- 
शोचतो देवपरकृतित्वज्ञापनेन दोकमपनयतीचयाह--पफतच्छत्वेति । अल्नाप्यखने ल्लोकं त्वमेवाहार- 

यसीलयमिप्रायेणाद--रोक मा छथा इति । नहि देवप्रङ्ृतीनां घर्मोत्तयणामामुराः पुत्ास्सभवन्तीत्य- 

भिप्रायेण पाण्डवशब्द संबुद्धिरियाह--धा्मिकाम्रेसर स्येति ॥ ५॥ 
सखल्पादिभिस्समेषु स्वेषु आत्मघु देव्रासुरविमागस्य किं निदानमिति शङ्कं सविशेप्रानुबदेन 

परिहरन्रल्न्तपरिदर््॑यत्वज्ञापनाय प्रसक्तस्यासुरत्तान्तस्य विस्तरमुपलक्चयति “द्र भूतसर्गो 'इति -छोकेन। 

“अरिमद्् रोके" इति न लोकान्तख्यवच्छेदार्थम् ,सर्वत्र देवापुरविभागसिद्धेः; न च निरर्थकाधिकरर- 
णमाल्ननिरदैयो युक्तः ; अतो लोकपकरम्भकिद्धाक्रोरण विहितनिषिद्धकरणयूचनमिह विवक्षिरतमिल्यभि- 

प्रायेणाह--क्म॑कराणासिति।कर्मखोकविवक्षया वा 'अस्मिन्*इति विदेषणम्। “सर्म; खभावनिमेश्च- 

ध्र-पा॥१. दश्चल्प. २-परिच्ेदे, ४ श्यो॥ ममहास- ` हनः--"सिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमयापि देहे मम 
स्वोऽतिगम्नीरः क्षमात्रानविकत्यनः । स्थिर्। निगू- : माप्तमस्ति | वृति न पड्याभि तवैव तावति मक्षणा- 
ढाहद्काते भारोदात्ता दटत्रतः' महास्तच्वः-योकक्र।धा- | ८ विरते गरत्मन्* इत्ति । यथाच राग प्रति-- 

यनासमूतान्तस्सत्छः, अविकत्थनः ~ अनात्मश्चवनः, | ` अटूतस्याभिधकाय विखष्टस्य वनाय च । न मया 

निगूढाहङ्कारः-निनयच्छन्न( वेष; » दृढव्रतः -अर्खःकरृत- | लक्षितस्तस्य स्वत्प)ऽप्याकार विन्नम.› ऽपि ॥ 

निवांहकः ध।रोदाचः । यथा नागानन्दे आीमूतवा- ' २॥ 

स ॥ कल्याणः त्वम् असि इत्यथः, हे पाण्डव ॥ ५॥ 

आ दैवीं सम्पदममिजातः प्रतिजातः ॥ ५ ॥ रै 
ज॥सम्पदं देवीमभिजातोऽसीव्यत्ाभिजात उत्तमजन्मा, नाये धातु; सक्र्मकः, तत्कथं द्वितीयेत्या- 

सङ्क “अभिरक्षय जातः' इति केचिद्व्याचक्षते; तदसत्, अयनस्य देवत्वेन देवत्वसुद्िद्य जन्मायोगा- 
दिव्याद्ययवानाह- दै वीमिति ! अनिनैतदाच्े नायमभिरूपसर्गः । येन तस्य जनिसम्बन्धे द्वितीयानुप- 
पत्तिक्षिसबन्धे चोक्तानुपपत्तिः स्यात्। करं व प्रलयं ठक्चणे कर्मप्रवचनीयः; तथा च ऊम॑प्रवचनीययु- 
क्ते द्वितीयोपपद्यते। तथा श्वृक्षममि ब्षप्रति विद्योतते इत्यत्र ब्क्षो विद्योतनस्य लक्चषगमियर्थः । 

एवं दैवीसम्पजातस्य तव लक्षणमिव्यर्थः सम्पन्यते । तथा चाञ्जुनस्य प्रातदेवत्वविरोध इति । अत एव 
सम्पद् देवीमसिजातस्यः अभिजातस्य पाथं सपदमायुरीम्ः इव्येतद्धिदायेदं व्याख्यातम् । अयनस्य 
देवत्वप्रसिद्धेः एतत्साहचर्यात्तच्राप्येतद्थत्वोपपन्तेः ॥ ५ ॥ 



८२० श्रीमद्गवद्रीतायां [शो ६-७. 

रा॥ उत्पत्तिः, पराचीनपुण्यपापरूपकर्मवराद्गवदाज्ञायुचतत्ततद्धिपरातकरणायोत्पात्तका- 
ख पव विभागेन भूतान्युत्पद्यन्त इत्य्थैः;त दैषस्सगोां विस्तरशः प्रो क्तः- देवानां मदा 
ज्ञायचत्तिदीरानामुत्पच्ति्दाचारकरणाथौ, स॒ आचारः कमयोगज्ञानयागभाक्तयोग- 
रूपो विस्तराः पाक्तः;असुराणां सर्गश्च यदाचाराथेः, तमाचारं मे छणु--मम सकारा- 
च्व्छणु ॥ ६॥ 

प्रछात्त च नहत्त च जना न वदुराञ्चराः | 

न श्ाच नावि चाचारान सद्य तेषु विद्यत | \9 

भच्र्ति च निच्रत्ति च-अभ्युदयसाधनं मोक्षसाधनं च वेदिकं धमम् आघ्ुरान 
~~ ~~ - - - 

तानिश्याध्यावसषटिषु" इति ब्रहर्थस्याभिपेत वक्तुमिष्टार्थवशादतोः प्रयोज्यव्यापारपसरत्व तावदाह- 
सग उत्प्तिरिति। उत्पत्तिस्वस्ये कथं देवत्वाघुरत्वविभाग इति शङ्कायां "खोकेऽस्मिन्ः इत्यनेन 
देवासुरविभागे' सर्गरब्देन चाभिमतं सकलय्याह-- प्राचीनेति । दैवाघुरसंपद थ॑त्वादुत्पत्तौ दैवाखुर- 
त्वोक्तिरित्यर्थः । सर्गशब्दस्य खभावपरत्वं सज्यमानपरत्व चाप्रसिद्धत्वादनादतयय प्रसिद्धसष्टिपरत्वेन 
व्याख्यातम् । देवस्सगों विस्तरः पोक्त इत्युक्ते देवानां वेशानुचरितकीर्वनवत्परतीयते ; नच तथा 
छतम् । यद्यपि "प्रजहाति यदा कामान् “देवमवापेरे यज्ञ -चतुर्विधा भजन्ते मां" “अहात्मानस्तु 
मां पार्थः इव्यादिभिर्ञंनयोगकर्मयोगमक्तियोगनिष्ठाः पुरुषा निर्दिष्टः ; तथापि तक्कर्तव्यधपञ्चन एव 
तत्रापि तात्पर्यम्; अतोऽत्र दैवसर्गस्य विस्तरेणोक्तिसतत्कार्यदररेत्यभिप्रयेण -यद्ाचारकरणार्थैा- 
दिकयुक्तम् । अभये सत्वसं्ुद्धिः" इत्यादिकं प्रागिस्तरेणोक्तस्य संग्रहणमित्यमिप्रयिण कर्मयोगादि 
गहणम् । “अखर सर्गम् इत्यत्रापि वक्ष्यमाणाचुसारादेवमेव विवक्षेव्याह-अश्डयणामिति । आसुरं 
सगं मे शणुःइत्युक्ते सर्गान्वयेन कर्वीरि षष्ठीप्रतीतिस्स्यात् ; ततोऽपि “श्रणु"इत्यस्यापेश्चितमाततमत्वसु, 
चनमेवोचितमित्यभिप्रयिणाह--मम सकाशादिति । अबिदितमुपादेयं यथा नोपादातं शक्यं, तथा 
हेयमप्यविदितं न हातुं शक्यम् : अतोऽन सावधानो मवेव्यभिप्रयेण `श्रणुः इत्युक्तम् ॥ ६ ॥ 

अत्र प्रात्तनच्रत्तिङब्दा न खकिकविषयो ; आसुराणामेव रोकिकेष्टानिष्टपासिपरिहायार्थमप- 
यप्र ्र्तत्पथानदत्तेश्च सिद्धत्वात् ; न च विहितनिषिद्धमा्रविषयों, रागप्रात्तसाख्नप्रसिविषयोवा, 
न शचं नापि चाचारः” इत्यादेः पुनशक्तिपरसङ्गात् ; अतोऽत्र मुमृक्षवयेश्षितप्रव्कनिवतक धर्मविवे- 

काभवे तात्पयामत्याह-- अभ्युद्यसराधनमित्यादिना । तवेतो धर्मों स्मर्येते ‹ अदृत्तिकश्चणं धम 
प्रजापतिरथान्रवीत् । निडइत्तिकश्चणे धर्म्षिनीरायणो.ऽनवीत्ः इति ! न विदुरित्यत्र (न स्त्य तेषु वि 

~ 

प-पा १. गा. २ ५५॥ ४. गा. ९-१३॥ 

२. गी. ४-२५॥ ५. मारते. चा. मो. २९१९-२ ॥ 
२३. गी. ७१६॥ ० 
र। द्धा देखङ्खधाकौ भूतसर्गौ मूतसखष्ठी- सृज्यते इति समैः, भूतान्येव खल्यमानानि 

इवाद्छरसम्पटृद्धययु क्तानि इति भूतसर्गौ इति उच्यते, “दया ह चै धाजञापत्या देवाश्चासु 
पञ्चः इति श्चतः; रेके अस्मिन्, संसारे इत्यथः; सर्वषां विष्यो पपत्तः । कौ तो 
भतसग इते ! उच्यते--परङृतावेव दैवः आसुरः पच च । उक्तयोरेव पुनः अचुवाद्- 
मयाजनम् आदह --दंवः अ्ूतसगेः.अभयं सत्वसंदुद्धिः' इत्यादिना विस्तराः विस्तारथ- 
कारः ब्राक्तः कायतः, न तु आद्ुरः इति । अतः तत्परिवजेनाथैम् आस्रं पाथं मे मम 
वचनात् उच्यमान चस्तरश्ाः द्यणु अवध।रय ॥ ६॥ 



च्छा. ७-८.| षोडद्यो ऽध्यायः. ८२१ 

सा।विदुः-- न जानन्ति, शोचं-- वेदिककमेयोग्यत्वं लास्नीसिद्धभ्; तद्वाद्यमान्तरं चास्पुरेषु 

न विद्यते;नापिचाचारः-तद्राह्यान्तरश्ोचं येन सन्ध्यावन्दनादिना आवारेण जायते, सोऽ- 
प्याचारण्तेषु न त्रियते ; यथोक्तं *` संध्याहीनो.ऽद्युचिर्नित्यमनह॑स्सर्वकर्मसु ' इति; तथा 
सत्यच तेषु न विद्यत--यथाज्ञान भूताहेतरूपभाचणं तेषु न विद्यते ॥७॥ 

कच-- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ 

असत्यं _-जगदेतत्सत्यङाब्द निदि ्नद्मकायनया बह्मात्मकरमिति नाहुः ; अधर- 
तायते! इतिवदसद्धावमात्रं न विवध्चितम्, अपितु चतक्कत्वः प्रतिपादिते.ऽपि तमःप्राचर्याद परिज्ञानमि- 
त्यभिग्रायेणाह-नज्ानन्तीति। “कृलययोग्यता!इति प्रागुक्तमत्र वैदिक कमर योग्यस्वमिव्यनेन विच्रतम्। 
वाह्यशचमञ्युचिसंशीलनादिभिरवश्यकतव्याक र्णा न विद्यते; आन्तर स्वात्मुणाभावात् । "न दौच 
नापि चाचारः: इति क्रमात्कायंकारणयोनिष्रेव इत्यभिप्रायेणाह-- तदिति । नन सं्याचन्दनादेर्वर्णा- 
श्रमघसस्य "प्राजापत्य खृदसखानाम्' इत्यादिमिः फलान्तर श्रूयते ; तक्कथ तस्य शौ चेहेतुत्वो क्तरित्य- 
लाह-यथोक्तमिति । च्यतिररोक्या देतुदेठमद्धावो ऽ दृदटीकृतः ¦ इदं निव्यकर्मान्तरहानादपि 
ग्राह्यम् । यथाज्ञानमि्यादि--विप्रखम्भरस्िकत्वात् यथाज्ञानं भापणामावः, दिसास्चभावत्वाद्धितरूप- 
भाषणाभावः ॥ ७॥ 

एवं न सव्यस्यामाषणमाच्रम् ; अपितु तद्विपरीतमाषणमस्तीवयनन्तरमुच्यत इत्याह--किचेति। 
असत्यशब्दो ऽत्र न मिभ्यात्वरपरः, तस्य खोकोपरद्धिसखवचनविरोधादि भिरेव प्रतिक्षिप्तव्वेन अतिस्थर- 

त्वात् , परमार्थं स्थिर चैेश्वर्यमभिमल्य निरूढाभिनिवेक्लानामाखुराणं प्रप्चमिध्यात्न्रयुक्तिभिः यता- 
यत्वासंमवाच। "यथा वयमनरतप्रायाः, तथा सवं जगदिति प्राहुः "इति व्याख्यापि मन्द; जगच्छब्दस्य 
चेतनमाच्रविषयत्वामावात् निषेधाना चात्र पूवौक्ताकारव्यतिरेकपरत्वात्, “अप्रतिष्ठमनीश्वरम्' इतिव- 
च्छास्रसिद्धपतिषेधपरत्वात्, अषुराणांच दास्नप्दवेषसीखत्वात् । अतेऽव शास्वसिद्धस्य प्रतिषेधपरे- 
प-पा॥ > दक्षस्त्र. २-२२. ` ्यद्न्ध्छुमते कसं न , त्मस्नन्तोषकारि णान् ॥ एकान्ति स्सदानह्मःयायिनोा- 

तस्य फरमाग्मवेद इत्युत्तराम् ॥ , योगिनो हेये । तेषा तत्पर स्थान यद्वै पयन्ति 

१. वि. पु. १-६-३७. “भराजापल्ये यहस्थाना | सूर्य. ॥ २. भयथाज्ञानमाषण, पा॥ 

न्यासिनां बह्यस्क्चितम् ॥ योगिनामयखत स्थान स्वा- 

राआ अध्यायपरिसमत्तः आसुरी सम्पत् प्राणिविन्चेषणत्वेन पद्यते, प्रत्यक्चषीकरणे 
च शाक्यते तस्याः परिवजेनं कलैमिति-- यच्त्ति च प्रवतन, यस्मिन् पुरुषाथेसाधने 
कर्तव्ये प्रचत्तिः तां, निच्रत्ति च एतद्धिपरीतां, यस्मात् अनथंदेतोः निवर्तितव्यं सा नि- 
च्त्तिः तां च, जनाः आसुः न विदुः न जानन्ति । न केवल प्रचुत्तिनिच्॒त्ती पवते न 
विदुः-- न द्ौच नापि च आचारः; न सव्यं तेषु विदयते--अशौचाः अनाचारः माया- 
विनः असरृतवादिनो हि आसराः ॥ ७॥ 

किच---अस्यं यथा वयम् अचतपायाः तथा इद् जगत् स्वम् असत्यम्, अथ्रतिष्ठ 

आ।।जगतः सत्य पाता ईश्वरश्च ववष्णुत्तदढपराव्यनषटुः । 'तस्यापानषत्ससयस्य सत्य 

हि 

जान केवकं जगतो यिथ्यात्वादि वदतामखरत्वम् “असत्यमप्रतिष्ठं ते ˆईत्यनेनोच्यते,किं तु जगजन्मा- 
ई, ऋ = 

दिकारण विष्णु ये न मन्यन्ते; तेषां स्वघामपीति मावेनाह--जगत इति। तद्ध परीययेनति-- न विव्यते 
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रा॥ विष्ठं- तथा बद्धणि परतिषितमिति न वदन्ति; बह्मणानन्तेन धता हि प्रथिवी सवौन् 
कोकान् बिमर्तिं ; यथेक्तं *° तेनेयं नागवरयैण रिरसरा विध्ता मदी । विभति मालां खो 
कानां सदेवासुरमायुषाम् ' इति ; अनीश्वरं सत्यसंकल्पेन परेण ब्रह्मणा सर्वेश्वरेण 

ता॥5ग्र रब्दः। तच सव्ये ब्रह्मैवेति “सत्य ज्ञानमनन्तं बह्म *इत्यादिषु प्रसिद्धम्। छान्दोग्ये च चेतनाचे 

तननियन्तृत्वन ब्रह्मनामतयासौ निरुक्तः--' तैस्य इवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति।तानि हवा एता- 

नि लीण्यक्चराणि सत्, ति,यम् ,इति। तव्यत्सत्तदम्रृतम्। अथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यच तेनोभे यच्छति यद - 

नेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एववित्खर्ग लोकमेतिःइति।अतो ऽत्र कपिरगुखकुमारिखजिनखगतचा. 
वांकादिमतानुवर्तिन इवान्रह्मात्मकं जगदा हरिति विवक्षामाद-खत्यराब्डेति । अपरतिष्ठरब्देनापि 
सर्व॑स्ेकविरोधादिभिः मत्यक्षसिद्धपतिष्ठानिषरे धासंभवाच्छास््रेषु प्रतिष्ठास्वेन उपदिष्टसर्वप्रतिषे धविव- 
श्चामाह -- नं थति । तदेबोदाहस्णविशेष्रेण विच्णोति-- बह्मणानन्तेनेति । एतेन प्रविष्टाशब्दस्य 
घर्माधर्ममावचपरत्वेन व्याख्या निरस्ता । सर्वाद्धोकान् बिमतींति सखरूपतः कार्यतश्चेति भावः । 
आदिक्रूमश्षदि इनागप्र्तिसिमही त्िधृतेति शाश्नेणोक्ते हि हेठुकेरेवं जल्प्यते -“धतां धरिल्य। यदि 

कश्चिदन्यस्तस्यापरस्तस्य परस्ततो.ऽन्यः। एवं हि तेषामनवस्थितिस्स्यात्ततो दहि मलर्या भुव एव क्तिः 

इति । वायुतरेगवदाच् भूभ्रमणवादं केचिदिच्छन्ति । गुदत्वान्नित्यपतनं च जेनाः । अनीश्वस्शब्दो . 

ऽप्यत्र न प्रतिमाराजादिलोकिकेश्वरपरतिषे धार्थः, तेस्तत्परतिषेधाभावात्। यथानुवदन्ति-- रोकन्भवहा 
रसिद्ध दति चार्वाक्राः' इति । नच ब्रह्मनिषरेधमात्रार्थः, “असत्यम्? इत्यादिना पुनक्क्तेः । अतोऽत्र 
व्युत्पच्यदचसारेणाखौकिंकनियन्त॒निषेधे तास्पर्यमिव्याह-सत्यसंकल्पेनेत्यादिना । अयस्कान्तादिवद - 

चित्स भावजीवाजीवात्मकं सर्व जगदेतन्निरीश्वरमिति जैनादिदृष्टया धर्मादिमात्रवदयाद्वा, (धरमेश्वरज्लो 

प्र-पा॥* वि. पु. २-५-२७ ॥ । इति ॥ 

१. तै, आनन्द. १-१. सत्य ज्ञानमनन्तम्न््ये- २.८. <-३-४,५. तस्यहवेति-स्पष्टोऽथः । 

ति-भाषिते जन्मादिसूतरै- "यतो वा इमानि भूतानि : तानिदवेत्ति-सत्-ते-यमिति-सच्यनाम व्रद्यक्षरात्मक 

जायन्ते" इत्या दिकारणवाक्येन प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मा- । मिव्यथेः। तयव् सत् तद खृतम् अथ यत्ति तन्मर्व्वम्-- 
दिकारणस्य नद्य णस्सक्रलेतरन्याव्रत्तं स्वरूपमसिधीय | अनादखतमलखखन्दाम्या चततनातेतन 1नाददयेते । अथ 

। चचन्ते नोभे य उति-अशतत््रमर्वयत्वरूपणोपरूक्षिते उ- ते-°सत्य ज्ञानमनन्त जह्यशइशक^्ति । तजर सत्यपद-नि 
| भे यच्छतीति यामत्यथः । तदवोपसदहदरति-यदने- रपायिकस्तत्तायोगिब्रह्माद--तेन विकारास्पदमचेतत- | ̀. _ 

[न 9 ् | नो यच्छ भि छ चै न, तत्संखष्ट्ेतनश्च व्यावृत्तः, नामान्तरमजनाहौ- | नोभे य छत्ति तस्मात् यमिति । अनेन चेतनाचेतन- 
= ( ध 4: पेण [ ̂> प ५ नञ क 

तस्थान्तरयागयन तयो निर्पायिकमन्ताये।गरदहितत्वात्। 1 १1 क 
[> ५ ८ [+ [> क | न्द न ज्ञानपद-नित्यासङ्क्ेत्ानेकाकारमादइ -। तेन क. | भित्यभः । नामनिर्वचनामिज्ञ स्तौति -अद्रदभैति । 

दाचिव् सङ्घचितज्ञानत्वेन मुक्ता व्यावृत्ताः । अन- अदरदहः-प्रत्यहम् , आप्रयाणम् । प्व॑वित् - एत।द् - 

न्तपद दे शकरारूवस्तुपरिच्छेदरहित्तं स्वरूपमाह |, 
शददरो प्रसननिष्ठः । स्वर्गम् -सुखरूपम् । रोक 

ध.  । | लोक्यमानम्बह्य | एति-प्राक्नोति । ब्ह्मोपास्ननिष्ट- 

स वारल्लरूपल सरणा युगश्वानन्तन् । तन | स्य तच्करतुन्यायेन नह्मभतिरेन वक्तम्यतया मरसिदसख- 
ू्वपददयन्यादृत्त भेरिदयविलक्षणास्सातिद्ायस्वरूप - | गकोकाप््लम्भवादिति द्श्न्यम् ॥ 
गुणा निलय व्याङृत्ताः+ विदेषणानां ज्यावतंक- 

कत्वात् । तत, “सत्यं ज्ञानमनन्तं नह्य” इत्यनेन बवा- 

क्येन जगञ्जन्मादिनावगतस्वरूपं ब्रह्म सकक्तरवस्तु- ४ ॥ 

विस्तजातीयभित्ति ठक्ष्यत इति नान्योन्याश्रयणम्-- 

द ॥ 

~~. 
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रा॥।मयेतन्निथमितपमिति च न वद्न्ति; ** अह् सर्वस प्रभवो मन्तस्सवै प्रवतैतेः इति 
[~ + ® क = न * 

द्युक्तम् ; वदन्ति चेवम्--अपरस्परसंभूतं किमन्यत्- योषित्पुरूषयोः परस्पर संबन्धेन 
जातमिदं मचुष्यपश्वादिकमुपलम्यते, अनेवंभूतं किमन्यदुपदभ्यते, किचिदपि नोपल - 

तााज्ञः किमन्यो मय्यवखितः `इतिवदाभि मानिकेश्वरशासनाद्वा ›देशकाखाव च्छन्नेश्वरसमुदायप्रवाहवसा . 

दरा जगत्पदत्तिरिति दि तत्तन्मतमिति भावः । [नियमित मिति -ये ठ॒ मद्वबतिरिक्तान्प्रजापतिपड्प. 
तिप्रभतीनपि परमेश्वरत्वेन कल्पयन्ति, त आयुर एपेति भावः 1 अन्येऽपि केचि दीश्वराः प्रवर्तका 

ह्यन्ते; श्रूयन्तेच; तत्कथ भगवतस्सवैनियमनमित्यत्राह - अहं सवेस्येति 1 अन्येपामपि निवन्तृणा 

नियमनरूपप्र्तिर्भगवद धीनेव । तथाच सूतितं "कर्ता शास्त्रार्थचरच्ात्” इत्युपक्रम्य 'परात्तु तच्छ्रुतेः" 

दूति 1 एवं लिभिजगत उत्पत्निस्थितिप्रटृत्तीनां परत्रह्मा घनत्वं नेच्छन्तीस्युक्त भवति । तत्र जगदुत्पत्तेः 
प्रतिज्ञात ब्रह्मनैखेक्ष्यमन्यतस्सिद्धतयेवमुपपादयन्तीवयाह -- वद् न्ति चेवमिति।-अपरस्पर' इत्यादिकं न 
ूर्वेणेकवाक्यम्, “करिमन्यत् इत्यादेरनन्वयाच्छिष्टकल्पनाद नुपपत्तेश्च ।एतदेवेघामासुरत्वे पर्यात्त, करिमन्य- 
दुच्वत इति कल्पना अध्याहारादिप्रस्ता । वदन्तिद्ैचभिति तु नाव्यादारादिविवश्चयोक्तम्, “एतां 
हिम्" इत्यनेनैव तस्िद्धे अतः "कामहेत॒कम्' इव्यस्ये्ोपपाद नाच“अपरस्परसंमूतम्' इव्यादयुक्तिरिय- 

भिप्रायेणाह--याषिदिति । करियासान्तवेन हेवुफलमावरदहितमिति व्याख्यान्तरमतिमन्द, प्रसिद्धत- 

माथल्यागात् "कामहेतुकम्! इव्यनन्वयाचेव्यभिप्रायेणाद् --अनेवंभूनं क्रिमन्यदु प्रखुभ्यतदति। यन्य- 

पि योषित्पुरसंसर्गमन्तरेणेव स्वेदजानां स्थावरा णां चोत्पत्तिैश्यते; तथापीश्वरमा्रदेतुका देवादिसु- 

षटिनोपलम्यते; दश्यमानं त्वयोनिजं योनिजवदेव दश॑नव्रलदङ्गकुमः ; तत्राप्वन्वयव्यतिरेकावस्ितत- 

तत्सामग्रीमालात्कार्यसिद्धिसंमवे किमीश्वरेण कत्रा कल्पितेनागमिकतव। स्वीक्रेतेन वेत्ति भावः। “अकिं - 

चित्कामदेतुकम् › इति परोक्तपाठान्तरस्य अप्रसिडत्वादिभिरनादरन्यक्त्यथं “किमन्यत् इतिः पारस्य 
[> 

प्रतिनिषेधपरतां व्यनक्ति--किचिदपि नोपरुभ्यतइति । अतइति -अन्वयव्यतिरेकवलादिव्य्थः | 

प्र-पा॥ + गी. १० <॥ १, लारी. २-३-२२ ॥ २. चारी. २-३-४० ॥ 

[ककड "
व
प
ण
ी
 

सन अस्य धर्माधर्मौ प्रतिष्ठा, अतः अप्रतिष्ठं च-इति ते आरः जनाः जगत् आडुः। 

अनीश्वर-- न च धर्माधभमसव्यपेक्चषम् अस्य शासिता ईश्वरः विद्यते । अतः अनीश्वरं 

जगत् आहुः । किच --अपर स्परसम्भूतं कामभ्रयु क्तयोः सरीपुखुषयोः अन्योऽन्यसंयो- 
(क ४ कम् न ४ 

जा॥सिति। ‹ प्राणा वै सत्यं तेषामेष सल्यम्*इति हि श्रुतिः। ‹ दवे वाच ब्रह्मणो रूपे सूतं 

चामूसं च खितं च यच्च सच्च त्यच्चेति । तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति एष द्यवैतत्सा- 

ज्॥ललयमयेत्यादि। जगतः सतय विष्णुर्यत्र श्रुतिमाह- तस्येति । तस्य विष्णोः सव्यस्य सत्यमिति । 

उपनिषद्रहस्यं नाम 1 कथ प्राणा मूतामूते जगदिति यावत् । सत्यमि्युच्यते तेषां प्राणानामेष विष्णुः 

सल्यसियर्थः । एवं चेजगतो मुख्यं सव्यत्वे न मवेत् । अन्यथा निर्धारणायोगादियतेो मूतीमूर्तास्मकस्य 

जगतः सत्यसवं तावदन्यथा श्रुतैव व्याच - द्व वावेति। स्पे प्रतिमे। तत्र मूते सितमिति सदितिचो- 

च्यते । अमूर्ते तु यदिति व्यदिति चोच्यत इत्यर्थः । तथां च सच त्यच सत्यमित्युक्तं मवति । इदानीं 

जगतः सत्वं विष्णोः श्रुत्या व्याच्छे- तस्येति । सादयति विशरणादिक़ प्रापयतीति सत् 1 याम- 

यति नियच्छतीति य सच त्च सच्यमित्यथः। प्रतिषठेश्वरथति प्रसिद्धमेव] “अपरस्परसम्भूतम् इत्यस्या - 

पर् परस्मात् सम्भूतमिति व्याख्थानमसत् , प्रतिषेधप्रकरणात्; अतः परस्पस्सम्भूते नभवतीव्याहुरिवयेव 
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साौभ्यत इव्यथः ; अतस्सवेमिदं जगत् कामहेतुकमिति ॥ < ॥ 

एता दटमवष्टन्य न्ात्मानाऽल्पब्रुद्धयः | 

पभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽ्चभाः ॥ ९ 
पता दष्टेमवण्ठभ्य-अचलम्ब्यन्ठात्मानः--अदश्देहातिरिक्तात्मानः, अल्पघुद्धयः 

घटपदवत् ज्ञयभूने दहे ज्ञातृत्यन्तं देदव्यानारिक्तं आत्मोपलभ्यत इति विवेकाकुशलाः; 
उभ्रकमाणः--सवपां हिसकाः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति ॥ ९ ॥ 

ता कामहेतुक्रम् इति दष्टकारणोपकूजणम्।क्रामप्रावण्यवशात्तदुक्तिः। यथा पराषण्डागमा अपि तत्तत्पु 
रुषप्रवातना इति तत्तदागमस्तदातनप्रव्यक्षमूखूतयोपदेरापरपस्या च व्यवस्थाप्यन्ते, यथावा चिरन्तनन- 

गरद्रत्तान्तादयः: एव कस्येकव्ये परत्रत्तमीश्चवरदिस्पिनो जगन्नगरद्ृतान्त संमावितमपि तीवोषधकद्प- 
शास्तरग्रदेषादपख्पन्तीत्युक्तं भवति ॥ ८ ॥ 

पएटनादण्टितरिति -- विपरीतां इष्िमियर्थः । “अवष्टम्य" इत्याक्रमणादिग्रतीतिन्युदासायाश-- 
अवरस्त्येति। नित्यस्यात्मनो वरिनाद्ाभावात् “णश अदने” इति धात्वर्थो ऽत्र विवक्षित इत्याह- 
अदष्ेति । स्वच्रञ्योतिषः प्रन्यगात्मस्वरूपस्य देहाध्यासाधिष्ठानतया नित्यमुपलम्भदेहातिरिक्तत्वेन वि 

भोपितम्। नश्मत्वहेनुरिहास्पतुद्धितवमुच्यत इति पुनरुक्तिपरिहारामिप्रायेणाह--घटादिवदिति। यद्रा 

पञ्यमरगादि वत्कर्मवशास्छारसिको विविक्तात्मानुपलम्भः ¡ “अस्पनुद्धयः इति तु तत्परिहाराराक्तिरु- 
च्यत इति भावः] एवे परावरास्मव्रिषय्रविपरीतदष्टिरक्ता; अथ प्प्रभवन्त्युयक्माणः' इत्यादिना तत्फ 

मुच्यते । “उग्रकमाणः* इत्यत्रोप्रततादिप्रतीतिष्युदासाथाह - सर्वेषां हिंसकाइति । अद्यभाः ख- 
संसर्भिणामपि दोपावहा ई्यथः। जगतः क्षयाय प्रभवन्तीति--“भनेन प्रसविष्यध्वमेष वो ऽस्त्व 
कामधु" शपैरस्परे भावयन्तः श्रेयः परमव्याप्स्यथः इत्यादिप्रतिपादितां मगवन्मूलां लोकमावनध- 
ममयादामतिखङ्घयन्ति ; तदनुवर्तिनश्चन्येऽपि मन्दाः तदाचसेपदेशादिविक्तम्भादिक्रमेण सर्वस्य 
जगतस्त्रिवगापवगरूपच्रद्धिविरदहिणस्तिवि धतापाहतिरूपाय श्चयाय मवन्तीवयर्थः ॥ ९ ॥ 

प्र-पा॥ १. गी. २३-१० ॥ | २. गी. ३-११॥ 

श। गात् जगत् सवे सम्भरूनम्। करिम् अन्यत् कामहेतुक -कामहेतुरेव कामहेतुकम्; किम् 
अन्यत् जगतः कारण { न क्रञ्चित् अहष्टकमोदि कारणान्तरं विद्यते जगतः । ‹ काम 
पव प्राणनां कारणम्” इनि खोकायतिकदषशिः इयम् ॥ < ॥ 

एता दष्टेम् अवष्टभ्य आध्रितय नष्टात्मानः नष्ठस्रभावाः विश्रष्टपरलोकसाधनाः अ- 
स्पबुद्धयः विष्रयकिषया अस्यैव बुद्धिः येषां ते अल्पबुद्धयः पभवन्ति उद्धवन्ति उ्म- 
कमाणः कूरकमाणः हिसात्मकाः । क्षयाय जगतः- "प्रभवन्ति" इति सम्बन्धः । जगतः 
अहिताः, ङात्रवः इत्यथः ॥ ९.॥ 
---------~--=---------~ ~--_-~~~~~~ [ भ्व आदयति यामयति चेते" इति प्राचीनहाखाश्चुतिः। परसूपरसम्भवो ह्यक्तः "अन्नाद्भवन्ति 
भूतानि इत्यादिना ॥ < ॥ व 
ज॥व्याख्येयम्; स्यदिवं यदि परस्परसम्भवो मगवतोऽभिमतः स्यात् इत्यत आह--परस्परेति।यद्वा- 
नेन परन्याख्यानासाधुत्वशुपपादयति । मगवता परस्परखम्भवस्योक्तत्वात् तद्वचने कथमासुरमिति । 
इश्वराक्षेपे तात्पयमिति चेत्--न, पुनरक्तिप्रसङ्गात् ॥ ८ ॥ 
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काममाश्रिय दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः 

मोहाद्रहीत्वाऽसद्राहान्पवतेन्तेऽश्चिवताः ॥ १० 
राधदुष्पूरं--दुष््रापविषयं काममाधिलय तच्सिसाध्रयिषया मोदात्-अज्ञानात् असद्भा- 

हान् - अन्यासग्रहीतपरिग्रहान्-गरहीत्वा अद्युचिवताः-अश्ाख्विहितनतयुक्ताः दम्भमान 
मदान्विताः प्रवतन्ते ॥ १० ॥ 

चिन्तामपरिमेयां च प्रयान्ताय्ुपािताः । 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः॥ १ 

ताक्रामो हि जगद्धेवुरुक्तः; अतस्स एव हि तेषामाश्रयणीयो ऽभिमतः; तदाश्चयगेतिकर्तव्यतारू- 

पास्वु दम्भमानादयोऽद्चित्रतपर्यन्ता इप्युच्यते ° कामम् › इतिछोकेन । दुष्प्रापविषयत्वं॑दुष्पूरत्व 
देवः: यद्वा विषयप्रातिर्हिं कामस्य पूरणम्; अतो दुष्परापविष्रयत्वमेव दुष्पूरत्वम्। आभ्रित्य-प्रयोजनतया- 

भिसधायेव्यर्थः । तदमिपरयिणाद -ततर्सिसरार्ध्रायिषयेति। तिपरीतप्रच्रत्तिदेवुमूत क याकृत्यविवेकान्ध - 
त्वमिह मोहशब्देन विवद्षितमित्याह-अज्ञानादिति। असत् ग्रहणम्-आजन येषां ते ऽत्रासद्रादाः। घर्मा 

भिस्तधिमन्तो दि न्ययेनार्जयन्ति; कासप्रवणास्तु चोर्यादेभिस्तदुपक्ररणानीत्याह --अन्यायग्रहीतप- 

रिग्रहानिति । परिग्रदशब्दो ऽत्र परिग्राह्यपरः । “ईहन्ते कामभोगा्थंमन्ययिनार्थसचयान्' इति तस्यैव 
बिवरणम्। अत एवाद्युभाभिनिकेशानिति व्याख्याप्यत्र मन्दा । गरहीत्वेति तादाल्िकरविनियोगपरल्वा - 
दात्मीयस्वामिमानपरत्वाद्वा पुनरुक्तेपरिहारः । पाषण्डागमादिनिर्दिष्टानि दि व्रतानि पुरुषस्य दरन- 
स्प्शनाचयोग्यताहेतस्व त्खयमञ्च चीन्यवेत्यसिप्रायेणाह - अद्यास्बविहितवतयुक्ताइति । धर्मांभि- 
सेधिरदहितानामपि तामसानां विषहरणपाष्ाणस्फो टनादित्यस्तम्भनप्रतिमाजल्पा दि वञ्चनोपावेर्वीङकृतानां 

वेद वाद्येषु ततेषु मात्रया संयोगो भवति; यद्वा शो्यीहंकारादिमूद्डास्वविर्द्स्सङ्कल्पो ऽल वतशब्दा- 

भिप्रेतः । शस्त्रीयेष्वपि त्तेषु भगवत्समाराधनविवक्षामजानतामयथाशास्वकरणाद शास््रविहितप्रयुक्त - 
त्वम् । दम्भमानौ प्रागिव व्याख्यातो । मदोऽत्र धनाभिजनविद्यादिमूलमययायथचेष्टितारम्भक- 
४ 

माद्धव्यम् ॥ १० ॥ 

>) 

राते च कामम् आधित्य अवष्टभ्य दुष्पूरम् अशक्यपूरणं देम्ममानमद्ान्विताः दम्भ- 
ञ्च मानश्च मदश्च दम्भमानमदाः तेः अन्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहात् अविवेकतः 
ग्रहीत्वा उपादाय असद्भाहान् अद्युभनिश्चयान्. प्रवतैन्ते रोके अश्युचिवताः अद्ुचीनि 
तानि येषां ते अद्युचिनताः ॥ १०॥ 

आ॥ दुष्पूरो दि कामः । “पातारू इव दुष्पूरो मा हि केङायत सदा ` इति मोक्च- 
शमे ॥ १०॥ 

ज॥“काममाभित्य दुष्पूरम्*इति कामस्य दुष्पूरत्व किं विशेषणम्नेति नुमः ;किं तर्हि कामस्य प्रच 
त्िहेवते हेत॒स्यमुच्यत इति भावेनाह- दुष्पूरो हीति । विदेषणमेव किं न स्यात् » कामस्य दुष्पू 
रत्वाव्यभिचारादिति भावेनाह---पाताख इवेति ॥ १० ॥ 
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रा।।अद्य श्वो चा मुमूषेवः चिन्ताम् अपारेमेयाम्-अपारच्छया पररुयान्ता-भाकतमश्छ 

यावाच्काटस्ाध्यवषयाम् उपाश्नतः तथा कामोपभोगपरमाः -कमापमाय ष्व 

परमपुरुषाथ इति मन्वानाः,पतावाद्ातं नश्चताः --इताशचध्कः पुरुषाथा न व्यत डत 

सजातननेश्ययाः ॥ १९१॥ 

आशापाशश्तैवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

इहन्ते कामभोगाथेमन्यायेनाथेसश्चयान् ॥ १२ 

आदापादरादातैः-आराख्यपादाराते्बद्धाः कामन्चपरायणाः-कामन्मच्चक्छनष्ठाः 

काममोगार्थ॑मन्यायेनाथसचयान् परतीहन्ते ॥ १२॥ 

ताएव प्रवर्तकानामुपर्युपरिमनोविक्रारादय उच्यन्ते--“चिन्तामपरिमेयाम्' इत्यादिभिः । अश- 
क्यविषयच्थाप्रयासमग्यञ्नायाह -- अद्य श्वो वेति। “अपरिमेयाम्” इत्यसख्येयविषयत्वेनानन्तराखत्वं 
विवन्षितमित्याद--अपरिच्छयासिति। “प्रक्यान्ताम्' इत्यत शरीरपातावधिकत्वोक्ति्मन्दा; अनन्त- 

कालसाध्यमस्पकाखेन सिसाधयिषन्तीति तु व्यामोहातिडयख्यापनेन सप्रयोजनसिदम् ; प्रख्यराब्दश्च 

म्रसिद्धतमविषघय उचितः ; चिन्तयितणां पुरुषाणामाप्रख्यसायित्वाभावाचिन्तायास्स्वरूपेण प्रल्या- 

न्तस्वं चायुक्तसिव्यभिप्रयेणाह---पाक्तप्रख्यावधिकारुसाध्यविषयाभिति । असंख्येयेष्र चि- 
न्ताविषयेष्वेकेको.ऽपि दुस्साध इति मावः । प्रयोजनतयाभिमतेषु कामोपभोग एव परमो येषां तेऽत्र 
कामोपभोगपरमाः; तदाह-कामोपभोगपवेति । सर्गापव्मप्रतिषरे धाथ एतावच्छन्द इत्याह-- 
इतोऽधिक इति।सञज्ञातनिश्चय। इति--अत्र निधितशब्दे ° युक्ता ब्राह्मणाः” इतिवत्कर्तरि क्त इति 

भावः॥ ११९॥ 

चिन्ता कर्तव्यविषया; आरा ठु फलविषया ; आशाविषयाणामसख्यातच्वात्तदाानामपि रात- 

शाखत्वेन तथात्वम् 1 “ कामक्रोधपरायणाः इत्यन्न रोधस्य परमप्राप्यतया तदभिमानविषयत्वाभावा - 
त्कामक्रो धयोरेका्रव्रमात्रे विवक्ितमित्याह--कामको्रैकनिष्ा इति । अयनरन्दोऽज आश्रयपरः ; 
कामो हि विहन्यमानः करोधात्मना परिणमतीति प्राक्प्रपञ्चितस्मारणे तात्पर्यान्न पुनरुक्तिः । का- 

मोपभोगाथसिति--विषयानुभवाथं परमनिर्प्रयससाधनभूतपरमपुरुषसमारा धनार्थं ॒यत्कर्वव्य, हन्त 
तदनर्थाबहातिक्षुद्रक्षणिकरसुखाभासार्थमासीदिति मावः। अन्यायेनेति- नहि यज्ञादिवन्न्यायार्सितैः 
कामोपभोगो निष्पाद्यत इति भावः । द्वितीयान्वयन्ञापनायाह-- प्रतीति । प्रवर्तन्ते ईहन्त इत्युभय- 

मलत ससानविषयः; तत्र इहया निष्पादयन्तीति विवक्षितत्वात् “अथसञछयान्'इति द्दितीयान्वयः।॥ १२॥ 

रो।॥किंच--चिन्ताम् अपरिमेयां च न परिमातुं शाक्यते यस्याः चिन्तायाः इयत्ता,सा 
अपरिमिया,ताम् अपरिमेयां प्रख्यान्तां मरणान्ताम् उपाभरिताः,सदा चिन्तापराः इत्य्थः। 

कामोपभोगपरमाः; काम्यन्ते इति कामाः विषयाः राब्वाद्यः, तदुपमोगपरमाः 'अय- 
मेव परमः पुरुषाथा यः कामोपभोगः" इव्येवं निधितात्मानः, पतावत् इति निशिताः ॥ 

आशापाशश्तंः आह्या एव पालाः तच्छतः अह्ापाश्चद्तेः बद्धाः सन्तः सर्वतः 
आङ्ष्यमाणाःकामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम् अयनम् आश्रयः येषां ते कामक्रोध - 
परायणाः, इहन्ते चश्ठन्ते कामभोगाथे कामभोगप्रयोजनाय न धर्माशैम् अन्यायेन परखा- 
पहरणादिना इत्यथैः । किम् १ अथेसञ्चयान् अथप्रचयान् ॥१२॥ 
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इदमद्य मया छन्धमिं भराप्स्ये मनोरथम् । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ 

रा।इदं -क्लजपुजादिकं सवै मया मत्सामर्ध्येनैव कव्धं, नादछ्टादिना;दइ्म च मनोरथ- 
महमेव प्राप्स्ये, नादष्टादि खितः ; इदं धनं मत्सामथ्यैन कन्धरं मे अस्ति, इदमपि पुनम 
मत्सामर्थ्येनैव भ विष्यति ॥ १३ ॥ 

| नि + 8 [भ 

असा मया हतरश्चचहनिष्ये चापरानप। 

असौ मया बलवता ह तदरात्रः, अपरानपि हाजनहं दुरो धीर्य हनिष्ये, किमत 
मन्द्श्राचदवङखः पारकाटपतनादर्टपारेकरण ॥ 

तथाच 

इश्वराऽहमह भागा सद्धाऽह बर्वान् सखा ॥ ९४ 

ताप्य ^सदस्भगसन्दशंनात्मकश्च महानन्द लक्षणो मोश्चः' इत्यादिभिः कामोपमोगः परमपुरुषार्थ 
इति कत्वा तदर्थम्थ॑पुरुषा्स्वीकार इत्युक्तम् ; अथ तल प्रवृत्तस्य व्यतिरेकसज्ञाससावस्थितयोगिव- 
छन्धारन्धक्ृताकृतप्रत्यवेक्षणमुच्यते-इदमद्येव्यादिना । पतेन पूर्वोक्त चिन्ताविषयानन्त्यमप्यु- 
दातं भवति । वक््यमाणधनन्यतिरिक्तविषयत्वद्योतनाय पुत्रक्षे्रादिरन्दः | साच्विकानामीश्वराद्यधी- 
नक्ृताक्रतप्रत्यवेक्षणाव्यवच्छेदाय अहङ्कारगमंतयापि तथाविधानुसम्धानस्य भ्रान्तिरूपत्व (मया इत्यनेन 
सूच्यत इत्याह--मत्सामथ्यनेवेति ¦ एवकाभिप्रेत बिद्रणोति-- नाड शछ्रादिनेति । एवमेवोत्तमपुर- 
घाङ्षछाहशन्दन्याख्यानरूपे अहमेव" इत्यादावप्यभिप्रायः । (इद मस्तींदमपि?इति चिन्तायां विषयमू- 
यस्त्वज्ञापनम् ॥ १३ ॥ 

एवमिष्टप्रातावभिप्राय उक्तः; अथानिष्टनित्तौ उच्यते--असरौ मयेति।अत्र “मया 'इत्यादेश्श- 
चुहननोपयुक्तयुणवत्तामिमानगर्भतामाह--बरूवतेति । चरः व्याघादि वत्परबरं व्रणीङ्रत्य निर्भयप्रवे- 
दराशीलः, “ शूर भीरं कविज्ञडम्' इति च्यूरस्य भीर्प्रतियो गिकत्वेन पाठात् । वीयोऽत पराक्रमे ग्छा- 
न्यादिविकाररहितः । प्रक्षावदनन्तपुखुषप्र्रत्तिविष्रयाहृश्नादरेण सखसाम्य॑माजावटभ्बने को हेतुरित्य- 

जाह --किमन्रेति । मन्दध्वीभिरिति--अयमभिप्रायः--ज्थादिग्रदणचन्धैः निगूढासिपयिर्न्यैः 
प्रतारिता दानयज्ञादिषुप्रजत्ास्सिद्धमप्यथं परिः्यज्य कृपणा मवन्ति--इति। दुर्बरैरिति-- प्रवरो हिन 
प्रतारयिदु शक्यते, ने मेदसाध्या बरूदर्धिता जनाः ` इति न्यायादिति भावः । परिकल्पितनेति- 
न ठु लोकायतखन्द विवश्षितप्रत्यक्चान्वयव्यतिरररूपप्रमाणसिद्धेनेत्यर्थः । एवमिष्टप्राप्त्यनिष्टपरिद्यरयो- 
स्स्रसामर्ध्यमात्राधीनत्वञ्रम उक्तः; अतस्सरसामर्थ्यादावपि कारणभूतादृष्टादिनेयेश्यभ्रम उच्यते-- 

‹ ईश्वरो ऽहम् इत्यादिनेत्याह- तथाचेति । सरवश्चरवदीदितव्यत्वाभावो ऽप्यजेश्वरशब्देन विवश्चित 

प्र-पा॥ १॥ युज्यते। न भदसताध्या वल्दर्विता जनाः पराक्रमस्त्वेष 
२. श्रीरामायणे-सुन्दरकाण्डे., ४१. स्मे. .छो" ' ममेह रोचते ' ॥ 

« न साम रक्षस्खघु युणाय कस्पतत न द्ानमर्थोपदितेषु 

रा। इंदङश्च तेषाम् अभिप्रायः-- इद् द्रव्यम् अद्य इदानीं मया ङ्गम् । इद् च अन्यत् 
घ्राप्स्ये मनोरथ मनस्तुष्टिकरम् । इदं च अस्ति इदमः मे भविष्यति आगामिनि संव- 
त्सर पुनः धन, तेन अहं धनी विख्यातः भविष्यामि इति ॥ २३ ॥ 

असौ देवदत्तनामा मया हतः दुजयः शन्नः । हनिष्ये च अपरान् अन्यान् ज 
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[> 

1 स्वत 

:; तथा 

रा ॥ ईश्वरोऽद-- स्वाध्चीनो ऽहम् , अन्येषां चाहमेव नियन्ता, अह भो 

पवाद भागाः नदिदाद्ाभः; सद्धाऽद--स्वतास्सद्धाऽहः न कस्माच्चद्दछ्ा 

स्रत पच वखवाद; स्वत पव सुखी ॥ १४॥ 

आदहयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदश्ो मया । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ 

अदं खतश्चाद्यो ऽस्मि; अस्मिन् लोके मया सदशाः को ऽन्यस्खसामथ्यङन्धस्- 
चै विभवो विद्यते ; अदं खयमेव यश्य; दास्यामि; मोदिष्ये ; इव्यज्ञानविमोडि ताः--ईश्व- 

रानु्रहनिरपेक्षेण खनेव यागदानारिकं कत शक्यमिलयज्ञानविमोहिता मन्यन्ते ॥ १५॥ 

र्ग 

दे द् 

ता॥इव्याह--स्वाध्वीनो ऽहमिति । स्वभ्यतिरिक्तसमस्तनियन्वृत्वासिमानो ऽप्यत्रासिप्रेत इत्याह-- 
अन्येषां चति । 'तवांसकूटे भूमण्डलम्; त्व हि सर्वेषां नियन्ता इत्युक्ते तथाविधत्वाभिधानादेव 
हि तथाविधानां प्रीत्यादिसम्भवः । पूर्वापरानुगुण्यात् “मोगी इति भोगसामर्थ्यपरम् ; तल्लाह 
चेत्--न धर्भस्वभावादेबम्भूत इत्यहशब्दामिप्रायमाह--खत पवेति । सिद्धः-- ज्ञानाद्तिशयस- 
म्पन्न इत्यथः । सिद्धसमीहित इति वा । खुखीति--पुत्रजम्मादि सुखयोगीव्यर्थः । मोगिुखश्चब्दयो- 
देठफर्विवक्षया वा पौनरक्त्यपरिहारः । एषामीश्वरत्वादीनामभिजनान्तानां भुक्तिटक्ममूरत्वं प्रागेव 
श्ुतिस्मरतिभिरुपपादितम् ॥ १४ ॥ 

[क अस्मिह्छोके इति-- लोकान्तरं ठु नास्तीति दि तदभिप्रायः; यद्वा अस्तिशब्दाभिपरेतः 
सावंकालिकसमनिषेधविवक्षया * अस्मिह्छोके * इति निर्देशः । यावछ्छोकमन्वेषणे ऽपीति भावः । 
प्रकृतैरेवाकारेरेकेकरो ऽपि सदशः प्रतिषिध्यत इत्याह--सखसामर्थ्येति । मया सदशः क इत्येतावति 

वक्तव्ये अन्यशव्दः-अन्यत्वमेवासामर््ये हेतुरिति योतना्थैः । यद्वा, मत्तोऽन्यो मया सहश्चो नास्ति 
अहमेव मया सदा इति ‹ रामरावणयेरयुद्ध रामरावणयोरिव › इतिवद्धाव्यम् । ' यक्ये दास्यामि 
इत्येतत्सास्विकविडम्बनमा्च विश्रान्तेन दम्भेनेव ; ' दम्भेनाविधिपूवंकम् ` इतिद्यनन्तरं विशेष्यते | 
मोदिष्य इति---न खर्गादिविवक्षया, अपितु यजमानत्वादिनिमित्तमहच्छब्दादि कामेन । 'यद्येः 
इव्यादिः्रतिपत्तावपि प्राकरणिकीमहङ्कारोपहतिं ददोयति--इंश्वराचुग्रहनिरपेक्षेणति । इस्यज्ञान- 

विमोहिता इव्येव पया ; मन्यन्त इति त॒ वैशा्याथमुक्तम् ॥ ९५ ॥ 

प्र-पा॥ १. श्रीरामायणे -युदकाण्ड. ११०. सर्गे “गन्ध - | रावणयोरिव । एवं ब्ुवन्तो ददुस र।मराव- 
वाँप्सरसां संवा दृष्टा युदधमनूपमम् । गगनं गगनाकारं | णम् ॥ २५ ॥ 

सागरस्सागरोपमः ॥ २४ ॥ रामरावणयोयुंदधे राम- | 2 

दा॥।करिम् पते करिष्यन्ते तपखिनः{सवंथाऽपि नास्ति मस्तुल्यः।कथम् १-- ईश्वरः अहम्, 
अहं भोगी । सचप्रकारेण च सद्धः अह सम्पन्नः पुतः न्तमिः, न केवरं मायुषः, बल- 
चान् खसखी च अहमेव ॥ १४॥ 

आन्यः चनेन, आगभिजनवान् सप्तपुरुषं श्रोजियत्वादिसस्पन्नः, तेनापि न मम 
तस्यः अस्ति कश्चित् । कः अन्यः अस्ति सदशः तुस्यः मया १ कि च-- यश्य यागेनापि 
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अ निप [ऋ [क क 

नकाचत्तवश्रान्ता माहजारुसमादताः। 
अ क [कद श 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ | १६ 

राअद्ष्टेश्वसदिसहकारण्ते स्वेनैव सर्य क्तु शक्यमिति कत्वा पत्र कुर्याम्, तच कु - 
योम्;अन्यच्च कुःयौमिस्यनेकचित्तविभ्रान्ता पवरूपेण मोहजालेन समाच्रताः कामभेभेषु 
पक्षेण सक्ताः मध्ये स्ताः अद्युचो नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ 

आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः । 
= ह, कि [वा अय ¢ 

यजन्त नासयज्ञस्ते दम्भनाावधिपूवेकम् ॥ १७ 
आत्मनैव समाविताः, आत्मनैवात्मानं समावयन्तीत्यथैः. स्तव्ाः -परि पुर्ण मन्य - 

माना न किचित्वौणाः, कथं ? शचचनमानमदान्विताः- धनेन विद्ाभिजनाभिमनेने च 

ताईश्वरे न्यस्तभरा हि प्रायच्चो निशिताः, तव्यतिरेक माह --खेनेव स्चैमिति।इत्ति छत्वा-- इति 
मत्वेत्यर्थः । चिन्ताख्पच्रत्तियुक्तं मन एव चित्तम्. तव्यद्रत्तिभ दादनेकल्वोक्तिः: तद्र शयति - पणवं कुः - 
यीमित्यादिना ¦ विभ्रान्ताः-विक्षिसा इव्यथः । वद्वा विश्रान्तिर्विपरीतज्ञानम्; मोहस्त्वज्ञानम् । अथ. 

वा ‹ ज्जन्यथा चिन्तितं कार्यं देवेन छ्रतमन्यथा: इति न्यायाचिन्तानामेव भ्रान्तिरूपत्वमाद-- णवं 

रूपेणेति । ८ जांतु कामः कामानामुपभोगेन याम्यति। इविषा कृष्णवर्त्मेव सूय प्वामिवधेते ! 

इत्यवमथं उपसर्गेण द्योत्यत इत्याह-- प्रकर्षेण सक्तादति । `इदं कृतमिद कार्यमिदमन्यच्छृताक्रतम्। 
एवमीदासमायुक्तं कृतान्तः कुर्ते वओ › इत्युक्तमाह-- मध्ये स्नाइति। अद्यचो कामभोगे प्रसक्तानां 
तथाविधमेव फलसित्यमिप्रयिण नरकस्याद्युचित्वविरेषणम्। पूय खधिरवसादि मयत्व चाद्युचित्वम्।॥१६॥ 

"आत्मसंभाविताः !इत्यल्न परसभावनाप्रसङ्धरहिततया (अन्भक्षः' इतिवदवधारणगमतामाह 

आत्मनैव सभावि तादति।आस्मप्ररोसादिरूपदोषव्यक्त्ययमाद- आत्मनेतान्मानमिति। परस्तं भावितां 
अपि दहि सन्तो ठ्जन्ते। स्तन्धतादेवुः-परिपूण मन्यमाना इनि।न किचित्कु्वाणाइति ठ शाब्दार्थः। 
करिन्ित्-गुखवन्दनादिकमपीव्यथः। धनादिदष्टसंपत्तिमदेन अदृवैकल्यतिरस्कार इति व्च धारल्मेकि- 
कारव त्तिदेतं राङ्कते--कथ मिति “विद्यामदो धनमदस्वृतीयो ऽभिजनेो मदः हति सनियोगदिष्टत्वाद्ध 

नस्या्ोक्तेश्च तत्समभिब्याहतो मदहेतु मनि विन्यामिजननिवन्धन इत्याह---विद्यासिजनामिमान- 

पपा॥९॥ योध नादिभ्रेयरसाधनप्रसे वविदुरेग नीतिकथनपूर्वकं 

२. वि. पु. ४-१०-२३ ॥ य॒ यिद्ठिराचर स्य॒ तत्सावनत्वकथन वसरे-श्रीं- 

३\ । विदुरः. ` मदा ए्तेडवच्प्नानामेत एव सत्तान्दमाः 

४, मारते उचोगपर्वणि, २४-४६. धृतरष्टेण दु- | इत्युत्तर धन् ॥ 

~ -~_~__-____________~_~________
-__[_-_________ 

दं॥अन्यान् अमिभविष्यामि, दास्यामि नटादिभ्यःःमोदिष्ये हषं च अतिशय प्राप्स्यामः 

इति पचम अज्ञनातरमााहता अज्ञानेन वमादेताः चाचधम् आचवकमाचम् आपन्नाः ॥ 

अनेकचत्ताक्श्रान्ताः उक्तत्रक्रार अनेकः 1चत्तः वरविश्च च्रलन्ताः अनकाचत्तः 

विश्रान्ताः; मोहजारुसमाच्लताः मह आववेकः अज्ञान, नदव जाटखामयत अवरणात्म- 

कत्वात् , तन समाचताः । ध्रसक्ता कामभागघु नत्र ईनष्रण्णा स्वन्तः; तन उपाच्तक- 

ल्मषाः पतन्ति नरकं अद्युचा वेतरण्यादा | १६. 
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> [न ~ = 4 €~ (~ भ राजनितमदान्विताः,नामयज्ञेः--नामप्रयो जने यष्टेतिनाममाच प्रयोजने्ञेः यजन्ते ; तद्- 
पि दम्भेन हेतुना यण्टत्वख्यापनायः, अविधिपूर्वैकम्--अयथाचोदनं यजन्ते ॥ १७ ॥ 

ते चरग्मूता यजन्त इत्याह -- 
अहंकारं वलं दपं कामं कोधं च संधिताः। 

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसुयकाः ॥ १८ 

अनस्याचेश्चो ऽहमेव सर्च करोमीव्यवरूपमहकारमाधिताः तथा सवैस्य क - 
रणे मद्रटमेव पर्याप्तमिति च चख्म्, अतो मत्सरो न कथिदस्तीति च 
दर्पम् , पवभूतस्य मम काममात्रेण खव सपत्स्यत इति कामं, मम ये अनिष्ठ- 
कारिणस्तान् सर्वान् हनिष्यामीतिच कोधम्, एवमेतान् संधिताः ख्देदेषु परदेहेषु चा- 

ता।नचति।नामसंबन्धिनो यज्ञा नामयज्ञाः; सवन्धश्चात्र धर्मादिप्रयोजनाभिसन्धिव्युदासाय फरुफलि- 
भावेनेत्यभिप्रायेणाह-नामप्रयोजनैरि ति। कीर्त्या दिष्वपि नासश्चब्दप्रयोगात्तदभिसंघेश्च 'दम्भेन'इत्या- 
दिना सिदेस्सज्ञायां प्रसिद्धिप्रकरषीदपदासार्थत्वौचित्याच--यष्टेलिनाममा्नप्रयोजनेरित्युक्तम् । 
अत एव ' यज्ञसमाख्यामाचम् ; न तु वस्तुतो ऽसो यञ्चः इति व्याख्यापि मन्दा प्रदर्धिता ; अविधि- 
पूर्वकत्वोक्त्यैव तदर्सिद्धेश्च।दभ्भेन देतुनत्यभिसंधिविरोषस्य देवत्ोक्तिः।य्त्वख्थापनायेति ठ विः 

षघयतः प्रयोजनतश्च तद्विवरणम्। विधिर विधायर्के वाक्यम् । तदुक्तप्रकारपरित्यागोऽजाविधिपूर्वकत्व- 
सित्याह--अयथाचोदनमिति ॥ २७॥ 

पुनद्क्त्यादिपरिद्ारायानन्तरश्छोकस्य साच्विकयजनेतिकर्तव्यतारूपगुणवेपरीत्यपरत्वमाह-- तेचे- 
दग्भरूता यजन्तइति । भगवानेव सवे कारयतीत्यस्य प्रतिक्षेप ऽदंकारः .यत्परिहाराय स्मर्यते “यहा - 
रमाभ्रित्य यज्ञदानतपः क्रियाः । कुवस्तत्फलकमाप्रोति पुनरावर्तनं तु तत्' इति । बर्वच्वमाचस्यादोष 
त्वेऽपि “ भगवतो वठेन" इत्यादे ; विपरीत खव्ररूपर्याप््यनुसं घानम्, तदुभयमूलो द्षस्सर्वावज्ञानदेतुः 
पुञ्यपूजाप्रतिस्फर्घी. भगवदसरसादादेवेष्टपराप्त्यनिष्टपरिहाराचिव्यस्य विपरीतो कामक्रोधाविति क्रमेण 
दागम्भिकयज्ञेतिकरतंव्यताक्रम विदरणोति--अनन्यापेक्च दत्यादिमिः। सध्रिताः-सम्यगाभिताः, निरपेश्च- 

हेवत्येनाभिमन्यमाना इत्यथः) अल प्ररदेदहेष्विति यज्ञानुकरूखप्रतिकूलकहस्विक्तस्करादिविवक्षया। सतम्या 
सितिस्सिद्धा ; सा च प्रवर्तनादयथमिति श्रुत्यादिभिः प्राक्पपश्ितम् ; तस्परतिपत्तिविरुद्ध स्मारयति- 

प्र-पा॥ २॥ २. (मगवतो बलेन | भगवतः कमे करिष्ये" इत्ति बशटमन्त्रइति अहो विल - 

भगवतो वीर्येण भगवतस्तजसा भगवतः कर्मण | श्रीनारायणयतीनद्रवर्येः कृताहिकथन्थे ॥ 

रा॥आत्मसम्भाविताः सर्वेगुणविरिष्टतया आत्मनैव सम्भाविताः आत्मसम्भाविताः 
स्तन्धाः अग्रणतात्मानः धनमानमदान्विताः धननिमेत्तः मानः मदश्च, ताभ्यां चन. 
मानमदाभ्याम् अन्विताः यजन्ते नामयज्ञैः नाममातेः यज्ञैः ते दम्भेन चधस्रष्वजितया 
अचिधिपूवैक विधिविहिताङ्घेतिकर्तैव्यतारदितम् ॥ १७ ॥ 

अहङ्कारम् अहेङ्करणम् अह ङ्कारः; विद्यमानैः अविद्यमाने गुणः आत्मनि अध्या- 
रोपितः ‹ विशिष्टात्मा अहम् * इति मन्यते; सः अहङ्कारः अविद्याख्यः कषतमः, सर्व. 
दोषाणां सरु सर्वानर्थप्रचत्तीनां च, तम्, तथा बरं पर्मिभवनिभित्तं कामरागान्वि- 
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रावस्थितं सखवेस्य कारयितारं पुरूषोत्तम मामभ्यसूयकाः भद्धिषन्तः -कुयुक्िमि्मष्स्ितो 
दोषमाविष्क्वंन्तो मामसहमाना अहकाराद कान् संधिना यागादिकं सवे क्रियाजातं 
कुवे इत्यथः ॥ १८ ॥ 

~ ~ 

ता॥सवेस्य कारयितारमिति। हितपवर्तनमेवासूयहितुरिति भावः। पुरुषात्तममिति - यद्रैलक्षण्य- 
विज्ञानमाल्नात्कृतक्रत्यो भवतीत्युक्त. सहि महोपकारं देषासूयास्पदमेषासिति मावः । सवेप्रवतंनादि 

गुणकथन, रुणेघु दोषाविष्करणरूपासूयालक्षणव्यक्तयभच । पुरूषोतच्तमप्रकरणे हि स्मृत्यादिप्रवर्तनाय 

“सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः” इत्युक्तम् : तदेवा ° मामात्मपर्दहषु › इत्यनेन स्मार्यत इति च मावः, 
° प्रद्विषन्तो ऽम्यसूयकाः › इत्यनयोः प्रातिलोम्येन देतुकार्यतयान्वयक्रमं यजन्त इत्यनुकषरणेन वाक्यस - 
माति चाद--कुयुक्तिभिरिति । हदैधरपरतन्तत्वे कथं कर्मवद्यता १ फलव्मनां कर्ममूखत्वे च किमीश्वरे - 
णेत्यादयः कुयुक्तयः । अनसूयालक्षणव्याजनासूयामपि ब्रहस्पतिरकश्चयत् --*न गुणान्गुणिनो हन्ति 
स्तोति मन्दगुणानपि । नान्यदेषिघरं रमते सानसूया प्रकीतिताः इति। असहिष्णुत्वरू्येण रक्षणेन द्वेषं 
विन्रणोति -मानसहमानाईदति। असहमानत्वं च तदान्ञातिलङ्खनपर्भन्तमनुसघेयम्। एतच स्ववदया - 
नामप्यद्युचिनरकपतने निदानम् ; यथोच्यते “ भजन्ति पितरस्तस्य नरके साश्वतीस्समाः । दिष्याद्यो 

विबुघश्रेष्ठ देव नारायणे हरिम् * इति, एवे ˆ ये द्विषन्ति महात्मानं न स्मरन्ति च केशवम् 1 न तेषां 
पुण्यतीर्थेषु गतिस्संसर्सिणामपि › इत्यादि चाव्रानुसधेवम् । ‹ नामयज्ञैः इत्यस्योपटक्षणमाह--यागा- 

दिकं सर्वमिति ॥ १८ ॥ 

प्र-पा॥ २. गी. १५. १५\॥ | ३. भारते-शा-मोः. ३५६-६॥ 
२. अचरिस्मृतौ १-३४॥ | ४. भारते-शान्ति-मो. ३३६९ २३६॥ 

दा॥तम् , दर्ध-दरपा नाम यस्य उद्धवे धमम् अतिक्रमतीति सः, अयम् अन्तःकर्णाश्चयः 
दोषविलेषः, कामं स्यादि विषयम् ; क्रोधम् अनिष्टविषयम् , पतान्. अन्यांश्च महतो 
दोषान् खधिताः ! किं च-- ते माम ईश्वरम् आत्मपरदेहेषु स्वदेहे परदेहेषु च तद्ुद्धि- 

कर्मसाक्षिभूतं मां प्रद्विषन्तः, मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषः, तं कुवेन्त:+अभ्यसूयकाः स- 
न्मागेस्थानां गुणेषु असह मानाः ॥ १८ ॥ 

भ 9 क 

आ।मामात्मपरदेहेष्विति न कस्य चिद्धिष्णुः कारयिता। यदि स्यान्मामपीदानीं कार- 

यत्वित्यादि “ईइंश्वयो यदि सवस्य कारकः कारयीत माप्। अद्ति वादिनं ब्रूयात्सद- 
्ध्रो यास्यसि ` इति सामवदे यास्कश्चुतिः ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमदानन्दतीर्थमगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्धीताभाष्ये षोडरोऽध्यायः ॥ १६॥ 

जामगवदद्वेषस्यात्मपरदेहाधिकरणत्वं कथसित्यत आह--मामिति । कुतो न कारयिता, यदि 
स्याच्तदींदानीमकुर्वणं मामपि कारयु, क्वाण च निवार्यत इत्यथः । सदाधो निव्यनरकम् ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमदानन्दतीर्थमगवस्ादाचार्यविरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीर्थमुनिविरचितायां 
प्रमेयदीपिकायां षोंडदोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 

--- --------~ 
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तानहं द्विपः करान् संसारेषु नराधमान् । 

क्षिपाम्यजस्चपञ्चभानासुराष्वंव यानेषु ॥ १९ 
रा||अ५ पत्र मा द्धषान्त, तान् करान् नराश्चमानदुभानदहमजस्न ससारषु जन्मजरामरः- 

णाद् रूपण पारत्रनमनषु सतानदु; तज्राप्यासुरष्वव यानु श्चपाम--मद्ाखच्ल्यप्- 

त्यनीक्रष्चेच जन्मसु क्िपामिःतत्तज्न्मप्राप्ल्यजचगुणधन्रात्तहं तुभूतवुबदषु ूरास्वहमव सं 

योजयामीद्यथः ॥ १९. ॥ 

ता॥एवेविधप्रद्वेषादिपूवकयागाद्राप यथाचतप्रा्तकरूरुफलप्रदाऽ मेपेत्युच्यते--" तानहम् ' इत्या- 

दि-द्टोकद्धयेन 1 वेषम्यनेदण्यपरिदहारार्थस्तानित्यनुवाद इत्यभिप्रायेणाह --य पव मा द्िषनस्तोति। 

अल चलुधिर्वियोषणैः ८न मां दुष्कृतिनः ` इत्यादिनेक्ताश्चतुर्विधा दुष्करृतिन एव ॒बिवश्चिता इति 
दृन्याख्प्रानम्। तश्राद्ि--नराध्रमयब्दस्तावत्स एव, “आसुर भावमाभ्रिताः` इत्येतत्तु द्विषन्त इष्येत- 

त्समाना्यतया ध्रामेव व्याख्वातम्, एवे कराद्यभनल्लब्दावपि यथायोगं मूढादिशब्दसमानाथौँ नेतव्यो । 

अत्राविभागेन योजन चासुरराश्यंक्यात् । जन्मादिचक्रपरिन्रत्तिष्वविच्छिन्नतयेकाकारेण सरणात् सं- 

सारस्ततानः। संस्रःति पुरुपो ऽस्मिन्निति अधिकरणाथवरजन्तो ऽत्र ससारशब्दः । तद्वहुत्वो क्तिश्वक्रपरित- 

स्यानन्यादित्याह- जन्म कशेव्यादिना । ससारशब्दस्य सदसजन्मसः{धारणत्वाद्विशेष्यत इत्याई--- 

तजापीति । ‹ एतद्धि दुखुभतर रोके जन्म यदीदम् ` इध्याद्युक्तमगवन्योगानुकरूखसाच्विकजन्मवि- 
रेषन्यवच्छेदाय तामस्नत्वम्*मासुरीष्वेव इत्युच्यत इत्याह -मद नुक्रुस्यप्रद्यनीकेष्विति। ईंट शं प्रतिकरू- 
खजन्म देवादि चर्विंधयो निष्वपि द्रष्टव्यमिति । ‹ एष एवासाधु कर्मं कारयति त यमधो निनीषति ' 
इत्या दिश्ुव्यन॒सारेण ! क्षिपामि ° इव्युक्तस्य द्वारमाह--तत्तदिति। पापप्रद्त्तिहेठभूतच््ररुद्यादिग्रदा- 

नमाप पाकँनप्रहपादिफरमूतत्वान्श्चरस्य वंघम्यनव्रेण्यापादकम् ॥ १९] 

प्र-पा॥ ९. गी. 5-४२॥ | यथोक्तं भगवता स्वयमेव -*अहं सवैस्य भरमवो सत्तस्सक 
२ क्भेषीत्त.३-९.४ए्प दयेव साधुकर्म कारयति ते | प्रतते । इति मत्वा भजन्ते म। वुधा सावसमन्विता;' 

यमेभ्यो छाकेभ्य उन्निनीषति एप एवःसाधकमै कारय- | इत्यारभ्य (तेषा सततयुक्तानां मजतां प्रोतिपूकम्, । 

तितं यमधो निनाषति' इाते।अस्याःत्रतेविषयविमागा | ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानु- 

भगवता भाष्यकारेणव क्रमाष्य ८२-३२-४९ ) अनु- | कम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो 

गृही तः। तथाहि, नन्वेन् एष्य . निनीषति" इतयु - ! ज्ञानदीपेन भासताः इति । तथा "असल्यममरतिषन्ते 
जिनीषयाधानिनीषया च स्वयमेव साध्वसाधुना कमै - | जगदाहुरनीश्वरम् इत्यादि ,"मामात्मपरदेषु मद्िषन्ता- 
णी कारवततोल्येतव् ना पपदते; उच्यते-एटतन्न सनंसराधा- | ऽभ्यसूयकाः' इत्यन्तसुक्तवा ‹ तानहं द्विभतः 

रणन् । यस्त्रतिमालपरमपुरषानुकूल्ये ग्यवस्थित, प्रव- | योनिषु” इत्युक्तम् इति । एवं वेदाथसङ्गेऽप्यनुग् - 

तते, तमनुगृहनन् सवान् स्वयमेव सभ्राप्तयुपायेघु अ- । दतम् | श्चुतप्रकासिकायां जिज्ञासाधिकरणे ठष्ुि- 
तिक्रस्याणघ्ु कमस्वव रान जनयति ¦ यश्चातिमात्र - | द्धान्ते विस्तरेण व्याख्यातेयं अतिः, तत्र यथेष्टमस्या 

भाति्स्ये व्यवस्थितः भ्वर्तते,ने निगहन् खप्रसि- | अर्थो दर्यः 1 विस्तरभिया नात्र लिख्यते । 

विरोधिघ्रु अधागतिसाथनेघ्रु कर्म रचि जनयति | 
0 

रा||तान् अह् स-मनागात्रातपश्चभ्ूतान् साचुद्धाषणः द्विषतः चमा, नरान् ससारघु पव 

अनकनरकसलास्मागदु नराधमान्जघ मद् षवच्चात्, क्षिपामि प्रक्षिपामि जजखं सन्ततम् 
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आघुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनिजन्मनि । 

मामपाप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां मत्तम् ॥ २० 
रा॥मद्ा चुककूस्यम्रत्यस {ऋजन्मापन्ना पुनराप जन्मानजन्मान मूदटाः माद्धप्ररातन्ञाना 

भमामप्रनष्यव- "आस्त भमचान् सवश्चरां वासुदवः +इति ज्ञानमपाप्य ततस्तता जन्यना5- 

शमामेव गत यान्त ॥ २० ॥ 

अस्यासुर स्वभावस्यात्मनादरास्य मूखहे तुमाह-- 

लिविधं नरकस्येतद् द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामःकोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्तयं त्यजेत् ॥ २१ 

अस्यासुरसमाचरूपस्य नरकस्येतत् तर विध्वं दारं, तखात्मनो नादानम् ; कामः करो - 
धो खोभ इत याणा स्वरूप पूवमव ऽद्राख्यातम् . द्वार मागा हतुारत्यथः; तस्मादेत 

ताउत्तरत्तरमपक्रषपरम्परोच्यते "आसुरीम् इति शोकेन । मूढरब्दतः फलितमाह -मद्धिप 

रोतज्ञाना इति । यद्वा विपरीतज्नानमेवाल्न मोहः; स च वाक्या्थानुगुण्यात्सखरचिषयो विशेषितः । स- 

स्वोत्तराणामपि परबरह्मप्राततरनेकजन्मसंसिद्धिसाध्यतवा तामसेषु तत्पसङ्गप्रतिषरेधयोरनोचित्यास्पपतिः प्रथ- 

मपर्वैभूतशाख्रजन्यज्ञानप्रातिरिहासाख्वच्येष्वासुरेषु प्रतिक्षिप्यते । त्न शास्रजन्यज्ञानत्वव्यत्तयर्भमाह- - 

अस्ति भगवानिति । अधमत्वस्योत्तमावधिसापेक्चत्वाद वधिसमपणसमर्यतया सन्निहितः ततद्याब्दो न 

देतुपर उचित इत्यभिप्रयेणाह- ततस्ततो जन्मन इति ॥ २० ॥ 

अवद्यपरिहरणीयं संक्षिप्योच्यत इत्यभिप्रावेणानन्तरग्रन्थं सङ्गमयति --स्येति । यथावस्ित- 

स्यात्मनोऽप्रातिरेव ह्यात्मनाशः ; सचाघुरस्वभाव एव्रेत्यभिप्रायेणाह--अ¶सुरस्नभावस्यात्मनाश- 

स्यति । मृटच्छेदात्सवा.ऽप्यापुरस्नमावर्कछिन्न एवेत्यभिप्रायेणाह मरलदेतुमिति । आसुरस्रभाव- 

रूपस्य नर कस्येति -- एतस्माद् धिक्र कि मन्यन्नरकमिति मावः । आसुषस्वमाव्परिहाराथं हि तन्मूलोप- 

पदेरो ऽयमिति वा; (तमोद्वारेः इत्यनन्तरेकाध्यं वा विवक्षितम् । आत्मनो नारानमिति-- "असन्नेव 

स भवति ` इत्यादिकमेणेति मावः। प्रवेडाहेतुर्दिं द्वार, तेनापि प्रातिमातहेवुत्वमिह विवक्षितमित्यभिप्रा 

येणोपचारावरूम्बनक्रममाह-- मार्गा द तुरिव्यथ इति 1 द्वारं नाशनः प्रविशन्नेव नश्यतति भावः| 

पर-पा॥ ?. ते-न. ६-१९॥ 

रोा॥अश्युभान् अद्युभकमेकारिणः आसुरीष्वेव कूर प्राश्राखु व्या्व्रसहादे य निषु,*क्छिपामिः 
इत्यनेन सम्बन्धः ॥ १९. ॥ 

आसुरीं यानिम् आपन्नाः प्रतिपन्नाः म्रूढाः अविवाक्रिनः जन्मनिजन्मनि पतिजन्म 
तमोबहूकासखेच योनिषु जायमानाः अध( गच्छन्ति सृढाः माम् ईश्वरम् अप्राप्य अना- 
साद्य पव ह कौन्तेय ततः तस्मादपि यान्ति अध्रमां गति निक्ृष्नमां गतिम् ° माम् 
अप्राप्यः इति---न मत्परासो काचिदपि आ्ाङ्का अस्ति, अतः मच्छिषटसाधुमाग॑प्रा्िम् 
अप्राप्य इत्यथैः ॥ ८० ॥ 

सर्वस्याः आसखुयौः सम्पदः सश्च पः अयम् उच्यतेऽयस्मिन् चिविशरे सवः आस्र 
संप्रद्धेदः अनन्तोऽपि अन्तभ्रैवति । यत्परिहारेण परितश्च भवति, यत् मरं सवचश्ष 
अनर्थस्य, तत् पतत् उच्यते -जिविधं चिप्रकरारं नरकस्य प्राप्तो दारं नादान् आत्मनः; 

105 
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रा॥ श्रयं त्यजेत्; तस्मात्-अतिघोरन रकदेदुत्वात् कामक्रोधलोमानाम् पतचितयं दूरतः 

परित्यजेत् ॥ २? ॥ 

एते्विमुक्तः कौन्तेय तमाद्रारल्िमिनरः । 

आचरत्यात्मनरश्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ 

पतः-कामन्छधलाभः-तमाद्धारः मद्धिपरनज्ञानहतुाभः विमुक्तां नर आटत्मनः न्य 

आचर ति--खून्धमद्धेषयज्ञानो मदायुक्कूल्य भ्रयतंत ततो मामेव परा गति यात्तिरर। 

रास्जानाद् साऽस्य नरकस्य प्रश्रानह् तुरस्त्याह-- 

यदशास्नविधिषुत्छज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवा्ोति न सुखं न परां गतिम् ॥। २३ 

रास वद्ाः; 1च्रचुरासनम्ः; उद्ास्य मद चुरासनसुर्छल्य यः कामक्ारता 

ता¶त्याय्यस्य दोषो क्तिस्त्यागव्रिध्युपकारिकेत्यभिप्रायेणाह--तस्मादिति। ररवादिनंरकरः पापश्चयदेतुःः 
आसुरस्रभावस्त्वसो पापाजनदेव॒ल्वादतिधघोर इत्यभिप्रायेणाह --अतिघोरनर कदं तुत्वादिति । सव- 

स्ाखुरसख मावस्य परित्याञ्यत्वेऽपि विरोषनिषे धोऽत्यन्तपरिदरणीयत्वज्ञापनायेवयाह -- दूरतः परित्य- 

जेदिति ॥ २१॥ 

त्याज्यस्य दोषोक्त्या त्यागो विहितः ; व्यागस्येवेदामीं फल्प्रवाह उच्यते - ^ एतेः › इति चो- 
केन ! मद्धिपसेतज्ञानहेतुभिरिति तमःफलोक्तिः ; तमश्शब्दो वाल तत्पर्यन्तक्चकः ; तमोद्रारै - 
विभुकतत्वात्तमसापि विसुच्यते , श्रेयश्चरणं च तत्छज्ञानपूर्वकमित्यमिप्रयिणाद --खन्धमद्धिषयन्ञान 
इति । श्रय आचरतीत्यनेन -प्रागुक्तभगवत्पद्वेषादिनिड्त्तिर्विवक्षिता । श्रयः प्रशस्तं ; तच सग्रहा 

-गवदानुङ्कल्य, तद नुप्रवेशात्मर्वस्य शास्रीयस्येत्यभिप्रायिणाह -- मदानुक्कूस्य इति । ततदश्रेयश्चरणा 
देव उेतोरिव्यथः। 'मामप्र प्येवःइत्यादिपरामश्ादिह परगतिशब्दनि दिष्टः प्राप्यपयवसानमूमिः परमपुरुष 

इत्याद- मामेव पराङ्कतिमिति ॥ २२॥ 
आसुरस्भवेघु मूखतया प्रघानमूतास्रय उक्ताः, तेभ्योऽपि प्रधानतमः परिहार्या हेवुरनन्तर - 

मुच्यत इत्याह -शाश्ानाद र इति । सर्वावस्यसमस्तपुरप्रहितानुशासनाच्छास्रशब्दो वेदेष्वेव प्रथम 
यास्त: : तदनुवन्धादन्येष्वित्यमिप्रायिणाह शास्रं वेदा इति । विधायक्रवाक्यस्य साख्रशब्देनो - 

पात्तत्वात् तच्यापारो ऽत्र विधिराग्दविवक्षित इत्याह -विध्िरचुरासनमिति । फचठितमाह--वदा- 
ख्यं मद् युश्ासनमिति । दास््रमेव विधिरिति सामानाधिकरण्यं वा विवसितम् } मदनुखासनमित्य- 

दा॥यत् दारं प्रविद्छन्नेव नदयति आच्मा; कस्मैचित् पुरुषार्थाय याग्यो न भवंति इत्यतः 
उच्यते द्वारं नाङनमाःमनः इति । क्रि तत् १- कामः क्रोधः तथा साभ: । तस्मात् 
पलत् जयं त्यज्ञत् । यतः एतत् द्वारं नाशनम् आस्मनः, तस्मात् कामादि यं त्यजत् ॥ 

व्यागस्तुतिरियम्-प्प्तैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धरेः तमसः नरकस्य दुःखमो- 
हात्मक्स्य द्वाराणि कामादयः ठै: पतेः निमिः विमुक्तः नरः आचरति अयुतिष्ठति ; 
किम्१---आत्मनः श्रेयः 1 यल्पत्तिवद्धः पूं न र्गचचार, तद॑पगमात् आचरति। ततः 
तदाचरणात् याति परां गतिं मोक्षमपि इति ॥ २२॥ 

सवेस्य एतस्य आसखुरीसपत्परि वर्जनस्य श्रयओचरणस्य शास्रं कारणम्। शास्ज- 
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रा॥व्तेते-सखच्छन्दालुगुणमार्भेण वर्तैते,न स सिद्धिमवाभ्रोति- न कामप्यामुष्मिकीं सि- 
द्धिमवामोति; न खुखं किंचिदवापोति : न परां गति कतः परां गति प्र्रोतीदयः॥ 

तस्माच्छाख्ं परमाणं ते कार्याकायेव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाञ्लविधानोक्तं कम कठेमिहादईैसि ॥ २४ 

ॐ तत्सदिति. 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासूधनिषत्सु पर्रह्यविद्यायां योगशाखरे ओीक्रष्णाञ्जनसवादे 

देवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
५५ 

श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. 

तस्मात्कार्याका्यैव्यवस्ितौ उपादेयानुपादेयव्यवस्थायां रास्रमेव तव पमाणं 
® _ ९ 

ना॥नेन' श्तिःस्प्रतिरममेवाज्ञा" इत्यादिस्मारणम्) एतेनान्यथा छिद्र वर्णवन्तो ऽपि प्र्युक्ताः। छि 
डादयो हि प्र्ासितुरभिप्रायमाक्षेपादमिधानतो वा व्यञ्जयन्ति । शा््नप्रतिपक्षभूतः कामकारो ऽत 
न साखरीयवेकस्पिकादिविष्य इत्यमिप्रविणाह---खच्छन्दायुखुणमागेति। * अथ केन धयुक्तो ऽय 
¢ कम एष क्रो एषः › इवयाद्युक्तकामप्रयुक्तेत्युक्तं भवति। ^ तर वेदबाह्याः स्म्रतयो याश्च काश्च कु 

दष्टयः। सर्वास्ता निस्फलाः प्रेय तमोनिष्ठा दि ताः स्दताः' इत्यायनुसन्धानेनाह -न कामप्यामुष्मि- 
कीं सिद्धिमिति । आमुष्मिकषुखहेतुभूतामुपायसिद्धिमित्यथंः । न सुखं न खर्गादिसुखमिव्यर्थः । यद्वा 
आमुष्मिकीं सिद्धिमिति--स्वगादि फलविषयम्; खुखामिति त्वेदिकपरम्;अत एव हि क्रञ्चिच्छन्दः। 
इहापि हि उखं याखीयानुषठानजनितपरमपुरषायग्रहादेव । अत एव ह्यच्यते -“ आनाराधितगेोविन्दा 

ये नरा दुःखभागिनः' इति । कैमुयध्रददानायालान्यघुखसमभिव्याहार इत्याह-- कुतः परां गति- 
मिति॥२३॥. , ,_ क नि ४ 

अधभ्यायोक्तं॒सर्वमेतदर्थमित्यभिप्रायेणानुद्िष्यते--तस्माच्छासमिति । अल्ल कार्या - 
कार्यशब्द योरुत्पाद्यानुत्पाद्यादिविष्यत्वस्यासङ्गतिमभिप्रेयाद--उपादेयाुपादेयऽयवस्थायामिति । 

ताल च यजन्छभे। स्ैखेनापि मां देवे नामोलया- : इष्टा्थवाक्यानि ‹चेत्यवन्दनात् स्वर्गो भवतिइत्यादीनि 

जञाविलद्धनात्?॥--श्रीपाञ्ररत्रे ठु " धरतिस्स्प्रतिभमे- : यानिचासत्कमैमूलानि, देवताऽपू्ादिनिराकरणा - 

वाज्ञा यस्तामुख्भय विते । आज्ञाच्छेदी मम द्रोही म~  त्मकानि वेदविरुदधानि चावाकिदञ्यनानि सर्वाणि पर- 

क्तोऽपि न वैष्णवः ॥ ; रोके निष्फखानि, यस्मात् नरकफलानि तानि म- 
। न्वादिभिः स्यृतानिः--इत्ति कु ‡ २. नी, इ-२६ । । न्वादिभिः स्तानि! --इति ङट्ेकभटः ५ 

[ # ४ १ 

२. गी, 2-२३७ | १९. विष्णुवम, (4 ९~ < द् ॥ 

वा | 
४, मनु:-१२-९५. कोम पुरागेच-पूवैमागे.७- | 

दो॥्रमाणात् उभयं शक्यं कठ, न अन्यथा । अतः--यः शास्जविधि शास्त्रं वेदः, तस्य 
विधि क्वैवयाकर्तव्यज्ञानकारणं विधिध्रतिषेधाख्यम् उत्खस्य त्यक्त्वा वतते कामकारतः 

कामप्रयुक्तः सन्, न सः सिद्धि पुरुषाथेयोग्यताम् अवाक्नोति, न अपि आस्मिन् रोके ख- 

सं, न अपि परां प्ररृष्टां गति खगं मोक्षं चा ॥ २२॥ 

तस्मात् शास्ञं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्याकाथैव्यवस्ितो कर्तैव्याकतेव्य - 

म्यवस्थायाम् । अतः ज्ञात्वा षुद्धा चछास्जविधानोक्तं विधिः विधानं, सास्तमेव विधानं 



८३६ श्रीमद्धगवद्वीतायां [््ो. २४. 

रा¶#धमदास्तरातेहासपुराणाद्युपच्हिता वेदाः यदेव पुरुषात्तमास्य पर तत्त्व तत्पाणनरूप 

तत्पाप्ट्युपायभूतं च कमं अवबोधयान्तः तच्छाखविध्वानाक्तं तत्व कम च लात्वा चयाः 

वदन्युनातारक्तं विज्ञाय कतुं त्वमहासि--तदेवांपादातुमह्यख ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्रीतामाष्ये षोडशोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 

श्रीमते रामानुजाय नमः. 

ता।॥अनष्टानविपर्ययस्य तच्वविपर्ययस्य च आसुरस्रभवे प्रद रितत्वाद चच तद्विपर्ययस्य विवक्षितत्वात्का- 
्याकार्यरब्दौ तच्वातच्वयोः प्रदर्यनार्थावित्यमिप्रायेणोपादेयादिसाघारणरब्द ः । उपादानमक्र यथा- 

शास्त मनसा स्वीकरणम्। गाल्नमेवेवययुक्त, रुतिःस्मरतिस्सदाचारः' इप्यादिविरोधादित्यत्राह---धम- 
दाखेति । आदि शब्देनाचारग्रहणं, 'यजन्त्यविधिपूर्वकं “न तु मामसिजानन्ति इत्यादिव्यवच्छे- 
दाय ज्ञाव्वेत्यादि कमुच्यत इत्याह-यदेवेति । सर्वाणि हि शास्त्राणि साक्षाद्वा परम्परया वा परमपुरु 
घसमाराधनतयैव सर्वाणि कर्माणि विदधति ; त्न तच्वहितयोः ‹ चेद सर्वैरहमेव वेदयः इत्युक्तं 
परतच्वं प्रागुक्तसमाख्यया स्मारयति--पुरूषो ्माख्यमिति । तत्प्राप्त्युपायभूतं चेति - स्वषांहि 
फरतङ्गादित्यागेनायुष्ठिताना पररह्यप्राप्त्युपायत्वमेव स्वभाव इति भावः । अल अवबो धयन्तीव्यने- 

नाज्चातन्ञापनरूपविधानक्लब्दार्थो विदतः । अयथाञ्चास्त्ं कर्मणां करणे च न कतैव्यमिलयभिपायेण ` 
° कर्तुमर्दसि ` इत्युक्तम् । तस्मादप्यनुष्ठानतच्वाध्यवसायसाधारण्यमाद--उपादातुमिति । “ अ्हंसि ` 

इव्येतद नुसारिमध्यमत्वमितिनिर्दे शः तस्य देवीसम्पदभिजातस्य योग्यत्वातिशयद्योतनाय । एतदुक्तं 
भवति-- सच्वोत्तरेण मवता कुहक पुरूषकोशलातिशयपरिग्ाहितमोहनचशास्त्राभासप्रक्रियानुधावनेन नि- 
व्यभगवदाज्ञारूपवेदाख्यशास्वसारमूताद्यथाधिकार कर्मयोगमक्तियोगरूपभगवदनन्यभजनपरमधरममान्न 
मरच्युतेन भवितव्यम् ; अपितु स एव नि्यमुपादेयः--इति । इदेति निर्देशः कमाधिकारभूमिप्रदर्श- 

नार्थः, कर्मवदयावस्थत्वज्ञापको वा ॥ २४ ॥ 

इति श्रीकवितारिंकयिहस्य सर्व॑तन्लस्वतन्वस्य श्रीमद्वैक टनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु 
भगवद्रामानुजविरचितश्रीमद्धीताभाष्यरीकायां तास्पयचन्द्रिकायां 

षोड ऽध्यायः ॥ १६॥ 

नीमते निगमान्तमहादेिकाय नमः. 

च-पा।ः. याज॒वस्व्यस्मृतौ. १.अध्या.१. प्रकरः. । सदाचारः-रिष्टाचारः, च-पुनः, स्वस्य आत्मनः 

9. छक. श्ुति स्स्खृतिस्सदाचारः; स्वस्य च प्रिय | कदु; प्रिय सम्यक्सङ्कल्पजः कामः इदं स्व मुनिभिः 

मात्मनः 1 सम्यक्सक्कुरपजः कामा घम॑मूरू भर् स्य्- | षममू स्मृतमिल्य्ैः ॥ 

तम्. ॥ श्रा; -षेदः) स्खात-वम्रास्तरम् श्रु तस्तु्व- „ गी. १५-१५॥ 

दो विेयः ध्मद्चास्वन्छ व॑ स्तिः इपि मनृक्तेः | 
~ भा, 

दाश्ास्त्रवि धानं, कुयात्,न कुयात् ̀  इत्येवंलक्षणम्, तेन उक्तं खकर्मं यत् तत् कलम् इद 
अर्हसि । इह इति कमांधिकारभूमिप्रददौनाथम् इति ॥ २४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायं गोविन्द मगवत्पूज्यपादसिष्य श्रीसच्छङ्करभगवत्पाद कृतौ 
श्रीमद्भीतामाष्ये षोडसो ऽध्यायः | १६ ॥ 



श्रीः 

श्रीमते रामानुजाय नमः. 

भ्रीमद्ायुनयुनिप्रणीतः 

श्रीमहीताथसं ग्रह. 

देवासुरषिभागोक्तिपूर्विका शाखवश्यता । 

तत्वानुष्ठानविक्ञानेम्रे षोडश उच्यते | २०॥ 

भ्रीमद्यामुनपुनये नमः. 

-~--- ~~~ ~ ~~~ = ~= ~ -~---~- ~ --~ ---~~------~--------~-~-~> 

भ्रीमन्निगमान्तमहादशिकपिरचिता गीताथसं्रहरक्षा, 

अत पूवाततरसमतप्रिष्रपकष्षोडदयाध्यायारथस्तयद्यते | एतदमिप्रयेण माष्वम् । अनन्तसु- 

कतय तु त्लप्या्थस शप्र शाख्रवद्यसे वक्तु शाल्वद्यतद्विपरीतयोदे वापुरसगवोः विभागे श्रीभग- 

वानुवाच › इति । अत एव सपतदशमवताययत्रेवमन्वभाप्रत--“ देवासुरविभागोक्तिपुतेन प्राप्यत. 

जाने ततप्रा्युपायजञानं च वेदेकमूरमियुक्तम् ' इति । अत रास्रवश्यता ‹ तस्मच्छासं प्रमाणे ते 
कार्याका्यव्यवथितो । ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कम कर्ठुमिहाईसि ` इति अध्यायान्तिमशटोकेनोक्ता || 

श्रीमते निगमान्तमहादेरिक्राय नमः. 





सप्तदशोऽध्यायः. 
@अ<-- ~ 

रा॥देवास्ुरविभागोक्तिमुखेन प्राप्यतच्वन्ञानं तत्पराप्त्युपायज्ञानं च वेदैकमररमि्युः 
क्तम्; इदानीमशास््रविहितस्यासुरत्वेनाफखत्वं, रास्ाविहितस्य च गुणतस्तैविध्यंशा- 
स््रसिद्धस्य लक्षणं चोच्यते ; तत्राशास््रविहि तस्य निष्फखत्वमजानन् अश्ास्जरविहिते 
्द्धासंयुक्ते यागादौ सस्वादिनिमित्तफर्मेदघुमुल्सया अर्जुनः पृच्छति-- 

अज्ैन उवाच-- 
र विरि ह [प ये शाक्चविधिप्रुत्छज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
क, ‰ धय 

तेषां निष्ठातु का कृष्ण समाहा रजस्तमः ॥ १ | 

शास्जाधेधेमुत्खलज्य शद्धयान्विता ये यजन्ते तेषां निष्टा का करं सत्वम् ट 

ताउक्तशेषतया सत्तदशामवतारयिवुमुक्तुद्रहयति--देवासुरेति । म्रकृतस्य मुखभेदेन प्रपञ्चनपर- 

तया सङ्गतिमाह--ईदानीमिति। देयोपादेयव्यवस्ायाः शासखेकमूकस्वोक्तिसमनन्तरमिघय्थः । 'अशा- 
ख्रमासुर कत्सं शाख्रीयं गुणतः प्रथक् । लक्षणे रास्रसिद्धस्य तिधा सतदशोदितम्' इति स्हश्छोक 

विब्रणोति-अदाख्रविदहि तस्येत्यादिना । अन्र सामान्यतो विदोषतश्च रास्रीयाथविभजनमध्यायानु- 
वृत्तार्थः । ° सततदशोदितम्ः इयेतत्सङ्गह-श्ोकवाक्यत्रयेऽपि प्रव्येकमन्वेतन्यम् । एतत्सव सत्तदद्ो- 
दितमिति सर्वोपसंहारेण चान्वयः । ज्ञात्वा चास्रविधानोक्तम् इत्यस्यानन्तरं "ये शाख्रविधिमृत्सज्यः 

इति प्रभः कथ सगच्छत इव्य्ाह--तजेति  अदा.खविहितस्य निष्फलत्वमजानन्निति--अय- 
मभिप्रायः-- परक्षावतां खतः प्रयोजने तदुपाये वा बुत्सा ; अतस्सत्वादिनिष्टामेदवुयुत्सा तन्मूकफल - 
विक्चेषपर्यन्ता ; नच निष्फरत्वज्ञाने फलविशेषनिज्ञासा ; ततश्च टोक्रसिद्धाः षिचिकित्सादयोऽपि 

पेश्चावत्पद्त्तिविषयास्सफला एव इश्यन्ते , अन्यथा शान्नस्यापि निर्मूरत्वमप्रसङ्खात् ; अलोकिकेष्वप्या- 

नचारसिद्धाः कतिकति धर्माः ; नच ते यक्किञ्चित्फमन्तरेण स्युः, प्रक्चावतामपच्रत्तिप्रसङ्गात् ; नच 

भ्रद्धापूर्वकानुषठानि ऽज्गवेकल्यात्फलाभावस्सम्भवति; नच प्रेक्षावद्धिरनन्तेजनेर्बहुवित्तव्ययायासादिनानुष्ठी- 

यमानेषु दृषटप्रयोजनरदितेषु कर्मसु अदृष्टपर्यवसानमन्तरेण गतिः; अतदशास्विहितादस्य यदि किञ्चि- 
दवेषम्यमुच्यते, तदा सत्वादिगुणभेदपयुक्तफकूतारतम्यमात्रमेव स्यात् ; अतो * यदशास्रविधिमुत्सुज्य 

वकते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्ोति न सुखं न परां गतिम्* इति पूर्वोक्तमपि प्रायः प्रकु - 

खाभावविवश्चया ¡ "कामकारतः" इति विरोषण वा श्द्धायुक्तव्यवच्छेदाथेमिति दुरुपदेशवाद्यागम- 

सखोखेश्चाङ्दन्यवहारमालकल्िते ह्यत्र ध्माभिसन्धिश्रद्धादियोगाच्नेष्फल्यनिडततियुक्तेत्य्जुनस्याशयः-- 
इति। विश्टस्य फरत्वशचद्कास्पदत्वाय कर्वृविशेषणे क्रियाविदेषणतया व्याख्यातम् । यागोऽत्र दाना- 



८४० श्रीमद्धगवद्नीतायां [ऋछो. १. 
®, ® 9 दिरे 

रा आदहोखिद्धजः १ अथ तमः १ नेष्टा स्थितिः ; स्थीयते ऽस्मिन्निति {स्थातः-सतच्वादस्वं 

व व 
तागद्युपरश्चणार्थः। देवपूजात्वाविशेषात्तत्सङ्गहो वा। अत्र कृष्णश्चन्दन “कृषिर्यूवाचकस्शब्दो णश्च नि- 
दतिवाचकः "इति सवपिश्चितसिद्योपयिकीं निरुक्तिमभिपरेति । वशब्देन शास्नीयनिष्टातः कामकारतश्च 

"~ 

भ्र-पा ॥ १. मारते. उचोगपवै. &९-५५ ॥ 

द॥* तस्माच्छास्ं परमाणं ते ̀ इति भगवद्वाक्यात् छन्धप्रश्चबीजः अङ्चैनः उवाच-- 
ये केचित् अविरहोरिताः शास्जरिधि रापस्जविधानं श्चतिस्द्तिदास्ज चोदनाम् उन्सज्य 
परित्यज्य यजन्ते देवादीन् पूजयन्ति श्रद्धया अन्विताः श्रद्धया आस्तिक््यचुच्या च्ध- 
व्यवहारदर्शनात् अन्विताः सयुक्ताः सन्तः--श्रुतिखक्षणं स्छतिरश्चणं वा कचित् शा- 
स्त्रधिधिम्. अपरयन्तः श्चदधानतया ये देवादीन् पूजयन्ति;ते इह “ये शास्जविधिसुत्छज्य 
यजन्ते ्द्धयान्विताः' इत्येवं गरद्यन्ते । ये पुनः कंचित् शास्बविधिम् उपलरममाना पव 
तम् उत्खज्य अयथाविधि दवादीन् पूजयन्ति; ते इह “ ये शास्त्रविधिसुत्ख्टञ्य यजन्ते" 
इति न परि्र्यन्ते । कस्मात् १--श्द्धया अन्वितत्वविदोषणात् । देवादिपूजाविष्धिपर 
किंचित् शास्त्रं पदयन्त प्व तत् उत्खल्य अश्चदधानतया तद्धिद्दीनायां देवादि पूजायां 
दधया अन्विताः पवर्तन्ते इति न दाक्यं कल्पयितुं यस्मत्, तस्मात् पूर्वोक्ता प्व "ये 
शार्ज विधिमुत्खज्य यजन्ते ्रद्धयानर्विताः इत्यन्न ग्रद्यन्ते। केषाम् दवम्भूतानां निष्ठा 

तु अवस्थानं का कष्ण, सत्वम् आहो रजः तमः ; किं सच्चं निष्ठा अवस्थानम्, आदहो- 
खित् रजः; अथवा तमः इति १ । एतत् उक्तं भवति--या तेषां देवादिविषय। पूजा, 

आ॥सर्वैगयुणपुणीय नमः ॥ ओं ॥ श्रीः ॥ गुणसेदान् प्रपञ्च यस्यनेनाध्यायेन । शाख्रवि - 

धिसुखस्य अज्ञात्वा "वेदः त्सरा ऽधि गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ` इति विधिरुत्खष्ठो 
हिकैः। येवै वेदं न पठन्ते न चार्थ वेदोज्यास्तान्विद्धि साचूनचुद्धीन् ' इति माथु- 
च्छन्दस श्रुतिः । अन्यथा तामसा इव्येवोच्येत । न तु विभज्य । यदि साच्विका्तर्हिं 

ज॥ ध्यायार्थमाह-- गुणेति । गुणनिमित्ता: भद्धादीनां भेदाः । ‹ नान्य गुणेभ्यः कर्तारम् 
इत्युक्तत्वात् प्रपञ्चयतीत्युक्तम्। साल्विक्रानां पुमर्थसाधनत्वादनुष्टेयत्वमन्येषां तद्धिख्द्धत्वाभावः। त्याज्यत्वं 
च ज्ञापयिढठमिति रोषः । शाश्नविधिमुत्सज्येत्यस्य वेद विधानमप्रामण्यबुद्ध्या परिव्यज्येत्य्थप्रतीतिं नि. 
वारयिदठमाह-खाख्येति । अज्ञानमेवाचोत्सगों न स्वप्रामाण्यब्ुद्या त्याग इत्यर्थः। ननु प्राप्तपरित्याग 

उत्सर्गः ; एव च प्रतीतां एव युक्तो न ज्ञात्वेति, तत्ाह-- वेद् इति । अर्थज्ञानपर्यन्तो ऽयं विधिः। 
अये च सर्वान्दिजन्मनः प्रातस्तेरज्ञानिभिरुत्ख्टश्च । अतोऽज्ञात्वेति युक्तमित्य्थः । अत्र श्ुतिखम्मतिं 
चाह--य इति। न चाथमधिगच्छन्ति सहानूनया वेदतदर्थाधिगतियोग्यया बुदा वर्वमानान् सानून- 
बुद्धयो ऽपि ये वेदं न पठन्त इति योज्यम् । अप्रामाण्यवरुद्खया परित्यज्येयेवार्थः किं न स्यादित्यत आद 
--अन्यथेति । यद्यत्र त्रेदविरोधिनां बोद्धादीनो निष्ट प्रच्छथेत, तदा ते तामसा इव्येवो त्तरमुच्येतः 
तदौीयतामसत्वस्याविकत्पितत्वादिति भावः । न केवरं वक्तव्यानुक्तिरेव दोषः, किं ठु तद्धिर्डोक्तिथ 
स्यादिति भावेनाद--न रिविति । ° चिविधा मवति अद्धा ` इत्यादिना श्रद्ध विभच्योत्तर नोच्यते 
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रानिष्चत्युच्यते; तेषां किं सत्ते सथितिः किः वा रजसि? किः वा तमसीतयथैः ॥ १॥ 

एवं पृषो भगवानशरास्ञ्चिहितश्रद्धायास्तत्पूर्वैकस्य च यागादर्निष्फरुत्वं हदि नि- 
धाय शास्ीयस्यैव यागादेुणनस्वैविध्यं पतिपादयितं शास्जीयश्रद्धायाः विश्यं ताव 

दाह 

भरीमगवाुवाच- 
लिविधा भवति अद्धा देहिनां सा सखभावजा । 
साल्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां ख्णु॥ २ 

सर्वेषां देहिनां द्धा विश्वा भवतिः सा च खभावजा--स्भावः-सवासाध्चारणो 

ता॥व्याच्रत्तिर्विवक्षिता। विपरिणतस्य कंशब्दस्य अहो इति पद स्या अतान्रत्तिमभिपरेत्याह- किं सच्च- 

मिति । विनादाद्य्थव्यवच्छेदायं सच्वादिसामानाधिकरण्यायचाधिकरणव्युत्पत्तिमवतारयितु पर्यायेण 
स्वरूप व्यनक्ति - निषा सितिरिति। तेषां निष्टा त॒ केति प्रष्ट एवार्थः 'सच्वम्' इत्यादिना विरोष्यत 

इत्यभिप्रायेण फलितमाह- तेषामिति ॥ १ ॥ 

श्रद्धा कतिविघेति प्रभ्ाभावेऽपि तदुक्तिवंघस्यशङ्कां परिहरन् हरन् द्ात्रेविभ्यक्यनस्य प्रयोजने 

चाह--पवरं पृष्ट इत्यादिना 1 पू्ोपदिष्टविरुदध प्ष्ट इत्यथैः ! हदि नेध्ायेति-- क्रमेण साक्षादुत्त- 

समवतारयितमिव्यर्थः ¦ प्र्नस्यात्यन्तानादरपरत्वज्ञापनाय वा सहसा साक्चादुत्तरानुक्तिरिति भावः। 

गुणतस्तरैविष्यमिति-- गुणभेद निमित्तफलूभेद योगिस्वमिति भावः । अचरि श्रद्धायोगात्साच्िक्त्वं 
दाख्रो्छङ्खनात्तामसत्व तदु मयससुचयाद्राजसत्वमाशङ्कितं ; तत्र तावच्छ्र्धापूर्वकत्वे फरसाधनत्वायोप - 

युक्तम् ; तच्छास्त्रीयेष्वेव ; तल्लापि श्रद्धाया नत्वेकान्तिकत्वमित्यसिप्रायेण डास्त्रीयश्नद्धायास्तरैविष्यग्र - 

हणम् 1 एतेन परिसंख्यान्ययेनाखास्ीयेषु फलमेदनिमित्त बेविध्यं प्रत्युक्तम् । अच्र श्रद्धामेदात्सत्वा- 

दिनिष्ठामेदनि्णैय इत्युक्तं भवति । देदिनासित्यनेन तत्तदेदहानुरूपमाधिकासिवेचित्रच विवक्षितमित्य- 
सिपायेणाह---सर्वषा मिति । बह्मादीनामपीलयर्थः । देहिनाम्'इति सच्वादिगुणप्रतुरदेदविशेषानुरूप- 
मिति मावः । साधारणेषु शास्लेषु तत्प्ररोचकरेष्वर्थवादादिषु च कथ पुरुषमेदनियतश्नद्धाभेद इति 

शङ्कायां “सा खभावजाइति वाक्यान्तरमियभिप्रायेणाह --साचेति।का्यासा धारणत्वाय कारणासाधार- 

णत्वविवक्षामाह--खमाचस्सासाधरणो भावइति । कोऽसो भावः, कश्च तस्याप्यसाधारण्यहेतु - 

दो॥सा करं सात्विकी, आदोखित् जसी, उत तामसी इति ॥ १ ॥ 
सामान्यविषयः प्रश्चः न अप्रविभज्य प्रतिवचनम् अदतीति श्रीभगवान् उवाच -- 

जिविधा तिश्रकारा भवति चद्धा--यस्यां निष्ठायां त्वं प्रच्छसि- देहिनांहारीरिणां सा 

आनोत्खण्रशास्ताः।न हि वेद्विरुद्धो धमः "वेदोऽखिखो धर्ममूर स्खतिरीरु च तद्धि- 
दाम्? डात हे स्नातः ` बवेदपणादहत्त चमा दध्मत्तदद्धिपययः इनि ख भागवत ॥१॥ 

जादसयथः। एवमुत्तरवचनेऽपि किं स्यादिति चेत् वेदाप्रामाण्यवादिनासपि पाक्षिकं साच्विकत्वं स्यात्] 

तथा च वक्ष्यामः । तदपि स्यादिति चेत्--न, साच्चिकत्ववेद विरोधित्वयोः सहानवस्थानादिव्याह-- 

यदीति । सहानवस्थानमपि ऊुतो निश्चेयमिति चेत्--साच्विका हि धर्ममाचरन्ति, ` सत््वादधर्मो भ- 

वेत्पंसाम् ° इतिवचनात् । तथा च वेदविरोधिनो धर्मिणश्चेत्युक्तं मवति 1 एवे च वेदविरोधी धर्म 

इत्याद्यापव्येत । तच्ानुपपन्नमित्याह-- न हीति ! कुतो नेत्यत आह-वेद् इति ॥ १ ॥ 
706 
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याभाव प्राचीनवासखनानिपित्तस्तन्तद्रचावरषः :यन्र सूचिस्त्न च्रद्धा जासतःच्रद्धा एह 

स्वाभिमतं साधयययतदिति विश्वासपूर्विंका साधने त्वसः; वासना खचश्च अद्धा चात्म- 

थमा गयुणससगजाः तेबामव्यचमाणां चासनाद््ना जनक्छाः दृहा यान्तःकरणावषयः- 

गता धमाः कायिकानिरूपणायाः सच्वाद्या यणाः सस्वादेगुणयुक्तददायदुभवजा इस्य- 

शः; ततश्भय अददा साण्टवक्य राजसी तामसी चेति वेषा; ताममा अद्धा दणु 5 

सा द्धा यत्खमावा, तं खभावं श्ण्वियथैः ॥ २॥ 

सच्ाचुरूपा सवस्य अद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषा यो यच्छरद्धस्स एव सः ॥ २ 

तासियलाह---प्ाचीनति। मावद्चब्दोऽत्र धर्मविशेषपरः। नानाथ खभावशब्दे कथमन रुचिविवक्षे 

त्य्राह--यज्र रुचिरिति । रुचिश्रद्धयोः कार्यकारणभावो ऽन्वयन्यतिरेकसिद्ध इत्यथः; । रंचिव्यति 

रिक्ता तत्कार्यमूता का श्रद्धेत्वलाह--शद्धाहीति । ‹ ध्रद्धा विश्वासकाङ्कयोः * इति त्वरापरयन्तविश्वासे- 
ऽपि हि श्रद्धाराब्दं नैघ्रण्डकाः पठन्ति | नन  कैमस्संकस्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा ध्रतिरघरतिर्हीधीं- 

मीरियितत्स्व मन एवइतिश्रवणात् अन्तः करणधर्मेष्वात्मानमलिम्प्सु श्रद्धादिषु गुणक्तस्वाच गुणघम- 

त्वसमवेऽपि कथमत्र खरब्देन दे हिशब्देन च निर्दिष्प्रलगात्मनि तदन्वयोक्तिः› तत्राह --वासनेति। 

य॒द्धस्वभावस्येवात्मनः कर्ममूल्गुणसयग्रङृतिसंसर्गोपाधिक धर्ममूतज्ञानपरिणतिविदोषा इत्यथः । शद्धा 

मदेषु साच्विकादिसंज्ञानिवेशाय निर्गुणस्यात्मनः कथ सच्वादिमूकवासनादियोग इति राङ्काव्युदासा- 

यच दे हिब्दसूचितपक्रियया गुणससर्मज्वे विद्रणोति- तेषामिति । यथोषरधादि विरिश्ददनादि- 
संबन्धात्पार्थिवादिषु पाकजगुणारम्भः, तथात्रेति भावः 1 तत्तत्कार्यहेवुतया शास्वसिद्धानामनुपरुन्ध्या 

निराकरणमयुक्तमिष्यभिप्रायेणाह -कार्थैकनिरूप णीयाइति । अतीन्द्ियाणामननुमूतानां कथ वास- 

नाहेवत्वमिलत्राद--सच्यादिगशुणयु क्तेति) मूलक्रारणापेश्चया श्रद्धायास्साच्िकादिसंज्ञामेद इत्याह-- 

ततश्चेति । साच्िकत्वादितरेविष्येन श्रावेतायां पुनः “श्रणुःहति किमुच्यत इत्यत्राह --सा श्रद्धा य- 

त्ख माति । खरूपस्य सामान्यतस्जैविध्यस्य च विदितत्वादविदितप्रकारविशेषामिप्रयेण श्शरणु 

इत्युक्तम् | २ ॥ 

प्र-पा॥ १॥ । २. जृ. ३-५-३॥ 

रा।।खभाचजा--जन्बान्तरकृतश्वमीदिसस्कारः मरणकाले अभिव्यक्तः खभावः' उच्यते, 
ततो जाता स्वभावजा। सात्विकी सच्वनि्रैत्ता देव पूजादि विषया । राजसीं रजो निच्॑त्ता 
यद्र श्चःपूजादि विषया । तामसी तमोनिर्बुत्ता प्रेतपिशाचपूजादि विषया । एवं जिविधां 
ताम् उच्यमानां श्रद्धां यणु अवध्चारय॥>२॥ 

आतो विमल्याह्-रिविधेत्यादिना॥ >२॥ 

जाननु तेषा निष्ठा ठ का इति ष्ट साच्विकत्वादिकं वक्तव्यम्, अिविधेत्यादिकं तु किमथंमुच्यत इ- 
त्यत आह--न इति । वत एवमनेन वेद विधिमजानता निष्ठा प्रष्टा, अज्ञाने च भेदकं, चयाणा- 
मपि सम्भवात् । न चाज्ञानस्य प्रमेदाः सन्ति । अतः “घद्धयान्विताः' इति तद्धिशेषणत्वेनोक्ता अद्धा 
सा्विकत्वादिना विभञ्य तदाश्रयेण तेषा खरूपमाद्ववयर्थः ॥ २ ॥ 
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रा॥सत्वम्--अन्तः करणं, स्वस्य पुरुषस्यान्तःकरणानुरूपा द्धा मवति; अन्तःकरणं 
याद राग्ुणयुक्त? ताद्धषया द्धा जायत इत्यथः; सत्वङ्नब्दः पुवाक्तानां देदोन्दयष्वानां 
प्द्शंनाथैःश्नद्धामयो.ऽये पुरुषः-- घ्द्धामयः- घ्द्धापरिणामःऽयो यच्छ 

षा याद्या द्या युक्तःसपणव सः--स तादङाश्रद्धापारेणामः; बुण्यकरमाचिषये अद्धा- 

यु क्तञ्चत्, पुण्यकमफरुसयुक्ता भवतत आद्धापधानः फरसयाग इत्युक्त भवति ॥ २ ॥ 

तद्व वच्ृणात-- 
------ 

ता॥^स्च्वानुरूपाइत्यल न सत्वगुण उच्यते; सर्व॑स्य पुरुषस्य श्रद्धायास्तद धीन राजसतामसश्रद्धावि- 
भागायोगात् । सहकारित्वेन सत्व सर्व्रापेक्षितमिति चेत्--न, रजस्तमसोरपि तथात्वात् ! वैगुण्य हि 
परस्पराङ्गमावेन स्थित्वेव दि वातपित्तकफादिवत्सर्वं का्यमारमते ! अतोऽ सर्वशनद्धासाधारणकारण- 
त्वेन निर्दिष्ट सच्वं गुणतरयोपष्टन्धमन्तःकरणमेवेत्याद--सत्वमन्त : करणमिति । आनुरूप्य विद्णो - 

ति--अन्तःकरणं यादरगुणयुक्तमिति। यद्विषयरुचिजनकवासनोत्तम्मकसच्वादियुक्तमियर्थः । पूर्व 
देदिनां सा खभावजाः इत्यक्तम् ; इह त्वन्तःकरणहेतुकत्वमुच्यते; तदेतन्न वेकल्पिकं, सिद्धे तदयो- 

गात्; नापि पुरुषभेदेन विकल्पः, सर्वस्येत्युक्तेः, नापि समुचयः, नेरपेक्षयप्रतीतेरियलाह-सनत्वराग्द् 

इति । सामग्रीमध्यपातिघु तततत्रान्यतमनिदेशो नानुपपन्न इति भावः।*द्धामयःः इत्यत मयरस्खा- 

भिकत्वे निष्प्रयोजनत्वास्पाचुर्याचरथतवेऽपि प्रकृतानुपयोगाच्छद्धाफलन्वयविवश्चया विकारारथत्वमाइ-- 

श्रद्धापरिणामईति । प्व सामान्येन श्रद्धाजन्यफर्संवन्धितवसुक्तम् ; तत्र “ यो यच्छ्रद्धः इत्यादिना 
भ्द्धाविशेषवतः फरविरोष उच्यत इत्याह--यः पुखुषईइति । श्रदधान्तस्वरेधर्म्य्यो तनाय यत्तच्छन्दयो ; 
याहश्येत्यादिना मक्रारपरामचित्वोक्तिः । "अयुर्घतम्' इत्यादिवत्करायंकारणभावातिश्यविवक्षया "स एव 

इति निरूढो ऽयमारोप इत्याह-स ताद शश्चरद्धापरिणामइति । एतेन स एव सः: इत्यत्र 
विधेयभदाभावा्पुनसक्तिशङ्कापि परिद्धता । पुरुषस्य निव्यत्वाद्धममभूतज्ञानविकासादेश्रेन्द्ियद्वारा व्यव- 
स्थितत्वादेदादेश्वाचित्परिणामविेषत्वात्किमपेक्ष्य श्रद्धापरिगामत्वो क्तिरियत्राह--पुण्यकमेति । फल- 
मेदबुञुस्सया ह्यत्र प्र्नोदय इति च भावः ॥ ३ ॥ 

प्रकान्तश्रद्धायास्सास्विकत्वादिविभागोऽनन्तर साच्विकराजसतामसशद्धेयेः प्रदर्यत इत्यभि- 

मरायेणाह--तदेव विच्ुणोतीति।तत्-फ्विद्येषणानां श्रद्धाविदोषाणां श्द्धाविद्चेषनिवन्धनत्वमिल्यथः| 

प्र-पा ॥ २. विरषयोगः. पा॥ २. यजुः. २-काण्डे. २-प्रन्न. २-अनुवाक २-प१॥ 

२।॥सा इयं चिचिधा मवति-सच्वादुरूपा विशिष्टसंस्कारोपे तान्तमकर्णाचुरूपा स- 
वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति मारत । यदि एवं ततः कि स्यादिति ? उच्यते- श्रद्धा 
मयः श्वद्धाग्रायः अय पुरुषः संसारी जीवः । कथं {--यः यच्छ्रद्धः, या श्रद्धा यस्य 
जीवस्य खः यच्छ्रद्धः स एव तच्छ्रृद्धाजुरूप एव सः जीवः ॥ ३॥ 

आ॥सस्वायुरूपा-चत्तायरूपा। यो यच्छ्रद्धः स पव सः सात्विकश्चद्धः साच्विक 
इत्याद ॥ २॥ [क 

ज।सात्तिकत्वादिभेदेन श्रद्धा चरिविषेत्युक्ता ; पुनः ्च्वानुरूपा सर्व॑स्य शद्धा भवतीति वचन कथं 
न व्याहतमिल्यत आद- सस्ति 1 चित्त चेतन्यम् । जीव इति यावत् । ननु श्रद्धाखरूपमेव निरू- 
पितम् । न च तदाभित्य जीवखरूपम्, अतो न सङ्गतमुत्तरमित्यतो येन तदुच्यते, तत्पठित्वा व्याच 

य इति । इत्यादि ज्ञातव्यमिति यओेषः । राजसश्वद्धो राजसः । तामकस्श्रद्धस्तामस इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
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यजन्ते सात्त्विका दवान् यक्षरक्षांसि राजसाः । 
भतान भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ प: 

रा॥सस्वगुणथ्राः साच्िक्या शरद्धया युक्ता देवान् यजन्ते ; डःखासखंमि- 

न्रोछृषटसुखहे वुभूतदेवयागविषया अद्धा साच्िकीत्युक्तं मवति ; राजसा यक्षर्नांसि 
यजन्ते; अन्ये तु तामसा जनाः परेतान् भूतगणान यजन्ते; दुःखसेभिन्नार्पस्डुखजननी 
राजसी श्रद्धा; दुःखप्रायात्यदपस्ुखजननी तामसीस्य्थैः ॥ ४ ॥ 

प्व शास्नीयेष्वेव यागादिषु अद्धायुक्तेषु गुणतः फखविशेषः, अशासू्ीयेखु 
*तपोचागघश्चतिषु मदु शासनविपरीतत्वेन न कश्चिदपि खुखखवः, अपित्वनथं पवेति 

हदि निदितं व्यञ्जयन्नाद-- 
अद्याखविदहितं घोरं तप्यन्त ये तपो जनाः । 
दम्भादङ्कारसंयुक्ताः कामरागवबखान्विताः ॥ षु 

करेयन्तदशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तक्चरीरस्थं तानिविच्छाञ्ुरनिथयान् ॥ ६ 

~ 

ता॥पुख्पस्य सत्वादयो ह्युपचीयमानास्खवानुरूमे विषये द्धा ननयन्तीत्यभिमायेणाद--खन्वगुणभच्ुरा 
इति । सवेषु तरैयुण्यरंभितेषु केनचिद्धिेषेण निदे शस्तत्प्राचुयात् । तच साच्विक्या अद्धेति पुरुषस्य 
साच्विकत्वकथनेन अर्थसिद्धहेदकथनम्। अद्धाया प्टव खरूपरेण निर्दिष्ठत्वात्न्तां शणुःहइति भद्धासखरमावो 
हि ज्ञापयिद विवक्षित इत्यभिपरयेणाह - दुःखाखीमिन्नेति । आराध्यसायुज्यादििं आराघनाना फल- 
मित्यमिग्रयिण दुःखासंभिन्नत्वादिकथनम् । एवमुत्तरथोरपि माव्यम्। तामखानामितरेभ्यो ऽत्यन्तवैधम्य- 
ज्ञापनायान्यसब्दः । भूतगणा रद्रपाष॑दादयः ॥ ४ ॥ 

एवमर्थात्पश्नस्य निषेधः कृतः ; अथ कण्ठोक्त्येत्यमिप्रायेणाह--पवमिति । ' न स सिद्धिम् 
इत्यादिप्ागुक्तस्मारणाय--नकथ्िद्पि सखव इत्युक्तम् । भपित्वनथं पचेत्यनेन पूर्वोक्तनरकपतन- 

स्मारणम् । प्रश्वाक्यगतश्रदधान्वितत्वानुमाषणविवक्या तत्कायतिपयासन्ञापनपरो घोरशब्द इत्यमि- 
भ-पा ॥ ^दानत्तपी. पा॥ १, आराचकाना, पावा 7 

श॥ ततश्च कार्यण लिङ्गेन देबाद्देपूजया सचचादिनिष्ठा अज्युमेया इत्याद-- यजन्ते पूज- 
यन्ति सास्विकाः सस्वनिष्ठाः देवान, यक्चरक्लापस याजसखाःः भेतान् भूतगणश्च सक्तमा- 
तका्द्रश्च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः ॥ ४॥ 

प्व कातो निर्णीताः सच्वादिनिः शास्त्रविध्युत्सगे । तत्न कञ्िदेव सहस्रेषु 

देवपूजादि परः खस्वनिष्टो भवतति, बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठब्धिव भाणिनो भव- 
न्ति । कथम् ~-अरास्जविदहितं न खास्ञाविहेतं घोरं पीडाकरं भणिनाम् आत्मनश्च 
तपः तप्यन्ते निवेतेयन्ति ये जनाः»ते च दम्भादङ्कारसयुक्ताः, दम्भश्च अहङ्कारश्च दम्मा- 

आ॥कः सास्िकशद्ध इत्यादि विभज्याद--यजन्त इत्यादिना ॥४॥ ` 

ज।॥ तां शण्विति प्रतिज्ञातं नोच्यते, "यजन्ते सास्विकाः इत्यपस्तुत चोच्यत इत्यत आह-क् 

इति । इत्यादि जिज्ञासायामिति देषः । विज्य शअद्धासखररूपम् । प्रतिज्ञात भद्धात्रैविध्यमेवोच्यते । 

अतो नासङ्गतिरिति भावः । एतेन सात्विका इत्यादेः सात्तिकश्द्धा इत्यादिरथं उक्तो भवति ॥ ४ ॥ 
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रा॥ अश्शास्बविहितमतिघोरमपि तपो ये जनाः तप्यन्ते; पद सोनार्थमिदम् ; अशा- 
स्वविदितं बह्वायासं यागादिकं ये कुवेते--दम्भादकारखयुक्ताः कामरागबलान्विताः 
शरीरस्थं पृथिव्यादिभूतसमूहं करोयन्तो मदेराभूतं जीव चान्तद्दारीरस्थं कदीयन्तो 

ता#पायेणाह--अतिघोरमपीति। नन॒भ्यजन्ते श्रद्धयान्विताः इति यागविषये भ्रश्ने तप्यन्त इति तप 
सोत्तरं कथं सङ्गच्छत इत्यत्राद-- प्रद दौनाथमिदमिति। सङ्घादकाकारं दयन् फठितमाद--अद्ा- 

स्वरविदहितमिति। वेदबाह्यागमोक्तं वेदिकमप्यनधिकारिभिर्देरकालद्रव्यक्रियादिनियमानादरेणायया- 
नुते चाश्ाख्रविहितम् 1 दारुणपर्यायघोरशब्दाभिप्रेतमाह-- बह्वायासमिति । यागादिकमित्यनेन 

प्रभेऽपि यागम्रहणं प्रदर्शनार्थमिति ज्ञापितम् । अत एवहि प्र भोत्तसयोर विषयत्वम् । शासरैरचोदितानां 

चोदकान्तरपुच्यते--दम्माह इरसंयुक्ता इत्यादिना 1 वमल कामरागयुक्तत्वादसाच्िकम् । ध्वैक 
बरखुवतां चाहं कामरागविवर्जितम्' इति हि प्रागुक्तम् । न केवर परल्न नरकम् ; अपित्विहापि काय- 
कदीनमित्यमिप्रायेण रारीग्खमूतसमूहकरनोक्तिः । "अन्तर्याम्बमरतःः 'द्नश्नन्न्यो ऽभिचाक्शीतिः 

'नसथानतो ऽपि पर्स्योभयलिङ्ध सर्वत हिः इत्यादिमिः परमात्मनस्सखरूपतो धर्मतो वा कञ्चनासम्भवा- 
त्सम्भवेच चास््रविदितोपवासादि भिरपि प्रसङ्खाच्छरीर्कर्चनेन च ररीरिणां क्षेलज्ञानां ज्ञानसुखादिस 
ङ्ोचरूपस्य कदीनस्य शुतिस्प्रतिखोकसिद्धस्वात् ` अन्तद्यारीरस्थम्' इत्यनेन शरीरावच्छिन्नक्चेचज्ञव्वसूच- 
नात्  क्षेवज्ञं चापि मा विद्धि भ्ैमेवांशः' इति प्रागुक्तप्रक्रियया सवशरीरकपरमात्मविरेषणां भूत 

जीव विवश्चयाल मामिति निदेश इत्याह - म्दशभूतं जीवमिति । मच्छरीरभूतजीवपीडन मत्पीडन- 
तुस्यमिति दोषातिशयसूचनाथोँ ऽयमुपचारः । दाख्रोछद्कनेनात्मपीडनरूपमपि पापमेषामायातमित्यभि- 
प्रायः । यज्ञस्य स्तो याज्यभावनत्वाच्छास्रीयप्रकारविरहे ऽपि नाद्यन्तविकठता ; तपसस्तु स्वतस्स्व- 

पर-पा॥ १. पृष्टस्य तपसोत्तरं पा॥ ; ५. शारा. २-२-१२६॥ 

२*गी॥ ३. ब्र. उप. ५-७-३२ ॥ ६. गा. १२३-२॥ 

४. मु-उप-२-१-१॥ ७. गी. १५-७ ॥ 

र।॥हङ्कारै, ताभ्यां संयुक्ताः दम्माहङ्गारसयुक्ताः, कामरागबलान्विताः कामश्च रागश्च 
कामरागौ, तत्कृतं बर कामरयागवलं,तेन अन्विताः कामरागबलान्विताः; कामयगवबले- 
वो अन्विताः ॥५॥ 

करौयन्तः कृशी ङु्वैन्तः शरीरस्थं भूतय्मामं करणसमुदायम् अचेतसः अविवेकिनः 

मां चैव तत्कर्मघुद्धिसखाक्षिमूतम् अन्तःदारीरखं नारायणः करौयन्तः । मद चुद्रासना- 

आाभगवत्कद्यीनं नामाद्पदृश्िरेव । * यो वे महान्तं परमं पुमांसं नेचं दषा करकः 
सो ऽतिपापी ` इद्यनमिसम्खानश्चुतिः । आसुरो न्यो येषां त आसुरनिश्चयाः । 

ज॥ननु निर्विकारस्य मगवतः कथ “मां चंवान्तःशरीरस्य कदायन्तः' इति कशंनमुच्यत इत्यत 

आइ--भगवचदिति 1 “प्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुरूमः इति वचनात् इष्टिरपि णेरथ इति भावः । मां 

चैव जीवस्वेणान्तःखरीरस्थमिति व्याख्यान वे सम्यग्न्याख्यानेनैव परास्तम् , जीवरूपत्वद सनस्येव 

कररशीकरणत्वात्। मदनुद्ासनाकरणमेव मक्कद्यनमिति व्वाख्याननिससाधम्- एवेत्युक्तम्,अश्चान्दत्वात्। 

उक्तन्याख्याने श्चत्तिसम्मतिं चाह--य इति । नव महस्विरुद्धम् । द्रष्टेति वन्नन्तम् । क्येकस्तस्यी 

च्यत इति शेषः । कमधारयत्वरङ्कानरासाथसाह- आसुर इत । न्वयः च्रद्धा । कमधारयपक्ष 
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रा॥ ये तप्यन्ते, यागादिकं च कुर्चैते; तानासखुरनिश्चयान्विद्धि; असुराणां निश्चय आसुरो 
निश्चयः ; असख हि मदा्ञाविपरीतकारिणः; मदाज्ञाविपसीतकारित्वात्तेषां खुख- 
ङवसबन्धो न विद्यते; अपित्वनर्थवाते पतन्तीति पूवैमेचोक्तं ^ पतन्ति नरकेऽश्युचोा 
इति ॥ ५॥ ६ ॥ 

अथ प्रकृतमेव शाख्नीयेषु यज्ञादिषु गुणतो विषं प्रपञ्चयति ; तचराहारमूखत्वा- 
त्सच्वादिच्द्धे सहार्तैविध्यं पथममुच्यते ; *'"अन्नमयं हि सोस्य मनः; 1 "आहास्द्युद्धो 
सच्वद्युद्धिःः इति दहि श्रूयते- 

आदारस्त्वपि सवेस्य विविधो भवति परियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं णु ॥ ७ 

आहारोऽपि सर्वस्य प्राणिजातस्य सच्वादिगुणजयान्वयेन तरिविधः परियो भवतिः; 
तथेव यज्ञोऽपि जिषविध्ः, तथा तपो दानं च; तेषां यदमिम छणु-तेषामाहारयक्षत- 

ता।कदीनतया चाल्रीयप्रकाराभावे भावनत्वन स्यादिति देत॒कप्रायाणां विभागं प्रतिक्षेप्वुमाद--यागा- 
दिक चेति । आसुरो निश्चयो येषां तेऽलाघुरनिश्चयाः; तत्त तद्धितस्येह सम्बन्धमाच्रपरतामाह-- 

आस्ुराणामिति । तदमिप्रेतनिश्चयस्य विदेष व्यज्ञयितुमाद-अस्राहति । आसतुरनिश्चयत्वख्या- 
पन प्रागुक्तानर्थप्यैवसानप्रकारनायेव्याह--मदाज्ञाविपरीतकारित्वादिति । ‹ आसुरनिश्चयान् 

ह्येतावता कथमयमथेस्सिद्येदित्यताह--पूवेमेवेति ॥ ६ ॥ 
एवमुत्तर प्रतिषेधख्येऽर्थतः कण्ठोक्त्या च दत्ते पुनराहारादिनरैविध्यवर्णनमबुसुत्वितोपन्यास- 

स्स्यादित्यत्राह--अथ पर्कतमेवेति । अयमभिप्रायः--अशास््रीयेषु सच्वादिनिष्ठामूूफक्भेदे बु- 
भुर्विते रासत्रीयेष्वेवायसिति प्रत्युक्तम् । तत्र श्रद्धातद्वतां श्रद्धेयानां च गुणतो विभाग उपन्यस्तः । 

तच्छ्ुवणादेव तत्तुल्ययोगक्चेमेषु स्वेषु बुुत्सा मीभत्सोरजांवते। अत एव तद्धे दोपन्यासः 
यतीलयनेन पोनरक्त्यशद्धापि परिद्टता । यज्ञतपःग्रतिषु चाखरीयेषु तिष्ठतु रागघरा्तस्याहारस्य प्रथमो- 

पदेशः केनाभिपरविणेत्यलाह--- तेति ! “भदधिस्समनिस्सर्वेषां विपरीतैर्विपयंयःः इत्यायुरवेदोक्तन्याय- 
सञ्चारादाप्यायकदट्रन्यगुणाचसारेणान्तःकरणादे स्सच्वादिज्रद्धिरश्रौ तीत्यसिप्रयेण --अन्नमयसिति । जा- 
हारस्य सच्वस्यचाल रजस्तमोरादहिव्यै यद्विः । अपिशब्दः प्रागुक्तश्रद्धेयदेवतादिमेद वत्साच्विकादिवि- 
मागाजुकषेणाथः । ‹ पचाम्यन्न चतुविधम्ः इति प्रागुक्तचातुर्विष्याविये धाय चतुर्बिधे.ऽप्येतद्धणकत- 
च्रं विध्यमिहोच्यत इत्यभिप्रायेणाद-सत्वादिगुणज्यान्वयनेति । “लिविधः इति सामान्यतो बि- 

प्रपा ॥7 क. २-५-४॥ 1 छा. उप. ७-२१-२॥ १, अष्ाङ्गह्दयये॥ २. गी. १५. १४॥ 

वेन प 9 राकरणमेव मत्करोनम्; तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् , अस्ुखणां निश्चयो येषां ते आ- 
खरनिश्चयाः तान्. परिह रणाय चिद्धि इति उपदेखाः ॥ ६॥ 

आद्टारसाणां च रस्यखिर्चादि वगे्यरूपेण भिन्नानां यथाक्रमं साच्िकराजसताम- 

आ॥९दृवास्तु सात्विकाः भोक्ता दैत्या राजसतामसाः इतस्यञ्चिवेदयश्चुत्तिः ॥ £ ॥ 

जहि सामानाधिकरण्य गाणसिति कर्प्यम् । मत्वर्थीयप्रत्ययो वा । तथाच गौरवमिति मावः । ननु 
प्रकरणत्तामसनिश्चयानिति वक्तव्यम्, आसुरनिश्चयानिति कथमुक्तमित्यत आह- दे वार्ःिविति । 
सात्विकाः देवाः दवपयायवाच्याः प्रोक्ताः।राजसास्तामसाश्च देव्याः देत्यपयायवाच्याः ग्रोक्ता इत्यर्थः| 
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राधपोदानानां सच्वारि*^मदेनेममरुच्यमानं मेदं णु ॥ ७ ॥ 
~ 

आयुस्सचचवखरःग्यसुखप्रातत्रवधनाः । 

रस्याः स्लिग्धाः {स्थरा द्या आदारास्साच्विकपियाः ॥ 4 

सत्वगुणोपेतस्य सत्वमया आहाराः पिया भवन्ति ; सत्वमथाश्चाहारा आयुर्चि - 
वश्चनाः, पुनरपि सत्वस्य विवघनाः; सततवमन्तःकरणम् , अन्तःकरणकायं ज्ञानमिह 
खस्वराब्देनोचयते, 1 “सस्वात्सज्जायते ज्ञानम्? इति सत्वस्य ज्ञानविचदिहे तत्वात्, आ- 
हारोऽपि सच्वमयो ज्ञानविच्रदधिदेतुः, तथा बखासेग्ययोरपि विवर्धनाः, सुखपीत्योर्पि 

ता॥मायेऽपि विशेषतो वक्ष्चमाणाकारपिश्चयेदेदमुच्यत इत्याद--सस्वादिमेदेनममिति) वक्ष्यमाण- 
स्याल्लासच्या वतमानव्यपदेर इत्याह--उनच्यमानामति । गुणानां खविरिष्टानुभवजनितवासनाद्यारा 
स्वानुरूपविष्यरुचिजननात्तत्तदाद्यराणां तत्तदुणविरिष्टग्रियत्वम् || ७ |] 

आयुर्विवधेनत्वादय आहास्युणा; केचदायुरवेदादवगन्तव्याः; केचिच्छाघ्लनिरपेक्चाः प्रत्यक्षत 

एव सिद्धाः ; पूवमेव सत्रविद्द्धयः हि सा स्विकाहाररुचिरिप्यमिग्रयिणाह--पुनर परीति । आयुषस्स- 
वं पुरुषार्थनिष्पादनोपयोगित्वेन प्रथमगरहणम्; सच्वस्य ठु विदोषतो मुघ्ुश्चोरेक्षितत्वात्तदनन्तयोक्तेः । 
'आदारद्युद्धौ सखद्युद्धिः सच्वद्युद्धो मरवा स्पतिः ` इति श्चुतेरुपवृहणार्थत्वादाह'रसाध्यसच् विव्रद्धिज्ञान- 

पर्यन्तेत्यसिप्रायेण ज्ञाने सच्वरब्दमुपचारयितै तत्कारणे तावदबतारयत्ति--सच्चमन्तःकरणमिति । 
"द्ेव्यासुव्यवसायेषु सत्वमच््री तु जन्तुषुः इति ज्ञानविरोषे च सस्वश ब्दः प्रयुक्तचर इत्यमिप्रायेणाह -- 
अन्तःक्ररणका ज्ञानमिति इह--आहारदयद्धिशरुत्युपश्दणद राया मित्यर्थः | यथा तत्तद्द्रव्यगतानां 
रसादीनां शरीरधात्वादिपोषक्रत्वेन शास््राभिहिततत्तद्द्रव्याणामपि तथा व्यपदेगःःतथेदापि सच्वगुणस्य 

ज्लानविन्रद्धिहेतुत्वे तदाश्रयस्याहारद्रव्वस्यापीव्यभिपरायेणाह--सत्वात्सेजायते ज्ञातमिति। वल्मयोग्य- 
योस्छुखप्रीत्यो च निरन्तरपाटस्समुन्ित्य प्रहच्या परस्पयाविनाभावविवक्षयेत्यभिप्रायेण - बर!राग्धयो- 
स्घुखप्रीयोरेति दन्द्रविमजनम् । वरमिह प्राणाग्रयोरपचयः ; आरोग्ये धाठुसाम्यादि। कर्मदोषा - 
भ्रिघातुवेषम्येण हि रोगाः प्रादुष्पतन्ति । तस्य रस्यत्वह यत्वाभ्यां तादाच्िकसुखजनकत्वसिद्धिस्तत्पौन - 

भ्र-पा * युण्मेदेन.पा॥ ‡{ गी. १४-१७॥ ` २. छा-उप-७-२६-२॥ ३. नामलिब्नानुशास.- 
१. वक्ष्यमाणाकारापेक्षयेह मेद उच्यते. पा॥ ने ३. काण्डे नानाथवर्ग ब्रान्पे्ु ॥ 

दासपुरुषभरियस्वदरौ नम् इद क्रियते-रस्यस्िगधादिषु आगहारविदोषेषु आत्मनः प्रीत्यति. 
रेकेण लिङ्गेन सा्विकत्वं राजसत्वं तामसत्व च बुद्धा रजस्तमोखिङ्गानाम् आहाराणां 

परिवजनार्थ सच्वलिङ्गमनां च उपाद्ानाथैम् । तथा यज्ञादीनामपि सत्वादि गुणभेदेन 

जिविधत्वध्रतिपादनम् इह (साजसतामस्रान् बुद्धा कथं जु नाम प्ररिल्यजत्, सास्िका- 

नेव अनुतिष्ठेत् इव्येवमर्थ॑प् 1 आह -- आहारस्त्वपि सवैस्य सोक्तुः प्राणिनः च्रिविधो 
भवति धियः इष्टः; तथा यज्ञः; तथा तपः; तथा दानम् । तेषाम् आहारादीनां भेदम् 
इमं वक्ष्यमाण द्यणु ॥ ७॥ 

आयुश्च सत्वं च बरं च आरोग्यं च सुखं च भीतिश्च आयुसुखत्वब खारोग्यस्ुस 
प्रीतयः; तासाम् आयुस्सत्वादीनां विवर्धनाः आयुस्सत्वरबरारोगम्यसुखपरीतिवेव धनाः ते 
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राविवर्वनाः--परिणामकाटे खयमेव खखस्य विवर्धनाः,तथा प्रीतिहेतुभूतकमारम्मद्धा 
रेण परीतिवर्ध॑नाःःरस्याः- मधुररसोपेताः, ल्िग्धाः--खेदयुक्ताः, सिराः--स्थिरपरिणा- 

माः हदयाः-रमणीय^्विहोषाः.एवंविधास्ससमयाः आहारास्साच्िकस्य पुरुषस्य भियाः॥ 

कटरवम्खख्वणात्युष्णतीकष्णरूक्षविदाहिन: । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ 

तागस्क्त्यपरिहाराय सुखवरधकत्--प्ररिणामकालइति विशेषितम् प्रीतिवर्धकत्वाद्धेदप्रद्नाय -सख 

य्वेलद्वारकत्वोक्तिः। यथोन्मादा दिहेवमूतानि द्रव्याणि भक्षितानि खोकोद्रेगादिजनककमद्वारा पुरु- 

प्रस्याप्रीतिं वर्धयन्ति; तथा सच्वहेतुभूतान्यपि मङ्गलेषु छोकोपक्रारफेषु परो कादिषहितेश्रु च कमसु 

प्रादय तदद्रारेण प्रीति जनयन्तीव्यभिप्रयिणाह -प्रोतिहेतुभूतकमोरम्भद्वारणेति। 'कद्वम्ल!इत्या- 

दिना स्सान्तराणामस्नाचिकरत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्तत्पयोगप्राचुयानुसारा्च अत्र रतसब्दो रसविशेषविषय 
इत्याह--मधुररसपिनाइति । अनेन प्रयस्य संबन्धमात्रोपलश्चकतापि दरिता । रस्यन्त इति 
चा रस्याः } तत्र मधुररसोयेताइति कारणेक्तिः । माधु हि रसान्तरेभ्यश्टारीरस्थितां विशेषण हेत 
भवति । यथोक्तं व्राहटेन “रसास्वाद्म्टर्वणतिक्तोषणकषायकाः । षडदधद्रव्यमाभ्रितास्तेच यथापूव 
बलावहाः इति । मोजन च स्वस्थस्य मधुररसप्रायतया नियम्यते -- धडसान्मघुरप्रायानातिद्रूतवि - 

भ्वितम्इतति।रसायनादिका्षु च मधुर एकी विधीयते। एथ ज्दयुक्त आहारोऽपि रोक्ष्यविरोधी रू- 
घ्ेण वायुना शरीरस्यापि विश्ञरारुतां बारयतीलयप्ययुतरेदावसितम् । अयमान आरे सखरूपस्ेर्यस्यासे- 
भवादगुणत्वा्च शरीराख्यसंघरातस्थेयदेवुमूतरसरूधिरमांसमेदोसिमजाञङ्काख्यधातसत्तकरूपपरिणामस्य 
बरादे श्च स्वसाध्यस्य चिरकाटस्थायि्वलक्षप सेवं विवध्षितमिव्याह--स्थिरपारेणामादइति । उपयो - 
गात्पू्वमेव जुगुप्सनीयसननिवेरारूपवरशेषादि विरहात्संद शेनमात्रेणापि प्रीतिजनकत्वमिह इ द्यत्वमित्याह -- 
र्मणीयविदिषादतियेषु धर्मास््रायुव्रदयोरुभयोरपि संगत्यःतेषां सवघ्रामिदमुपलक्षणसियभिप्राये- 
णाह--पवचविधादइति । एतेन प्रागुक्तयुक्ताहारत्व च विच्रतम् ॥ ८ ॥ 

प्-पा वेषाः पा ॥ १. अष्टाङ्गहृदय ॥ २॥ 

सौच रस्याः रसोपेताः पखिग्धाः स्ेहवन्तः पखिराः चिरकालस्थायिनः देह हयाः हृदय 

प्रियाः आदायः सास्विक प्रियाः साप्च्वकस्य इष्टाः ॥ ८ ॥ 
नानाम 

क नसि 
जानानम

 

आापीतिरनन्तरिका, हृद्यत्वं दशने 1 सिराश्च न तदेव पक्ता मवन्ति 1 तथा ह्याज्या- 
दयः ॥ <॥ 

जा्रीतिविवर्धनाः हृद्या इयेतयोरथंमेद माह-- प्रीतिरिति । अनन्तरिकेति--उनप्रत्ययान्तम् । 

तेवाव्यवहितकराक इत्यर्थः, "प्रिये तत्कालसोख्यद म्” इति वचनात् । दर्शने ऽनुमवे सति पश्चा- 
दपि यन्मनोहारित्व, तद्धदयत्वम्; शये पश्चान्मनोहारि" इति वचनादित्यथः 1 आहाराणां क्षणिका- 

नाममावास्कथे स्थिरा इति विशषणमि्यत आह--स्थिराश्चति । चस्त्वर्थः । प्रसिद्धं स्थेयं उयावर्तयति। 

तदेव अचिरकाल ए] पक्वाः--निर्जं्तपाकाश्चिरकालं देहे गुणप्रदा इत्यः । असंम्भवपरिहा- 
राय तानुदाहरति-त थाति ॥ < ॥ 
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रा ॥ कटुरसाः, अम्लरसाः, क्चणोत्कराः, अत्युष्णाः, अत्तितीस्णाः, रूश्ाः, विदाहि 
ननच्चात कद् म्ककवणात्युष्णतीक्ष्णरूस्षविदा हिनः; अतिरोत्यातितैक्ष्यादिना दुरूपयोगा- 
स्ताक्ष्णाः; राषक्या रुक्ताः; तापक्ररा विदाहिनः: पवंविघ्ा आहारा राजसम्येष्ठाः; तेच 
रजोपयत्वादुःखरोकः मश्व च्रनाः रजोचश्चच्राञ्च ॥ ९ ॥ 
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यातयाम मतरस पूत पञ्युषेतं च यत् | 
क, [ॐ क अदकः , नक ( [अप 

उ च्छष्टमपि चामध्य भाजन तामसप्रियम् ॥ १० 
यातयामं --चिरकाकात्रसितं*गतरसं--त्यक्तस्वामाविकरसं, पूति -दुर्गन्धोपेतं पर्यु 

ताकरद्वम्ख्दान्द योचिकड़कतिन्तिण्यादिषु विदेघतः प्रयोगादिह तावन्मा्विवक्षाग्युदासायाह-- 
कट्ुरसा अम्करसराईति । सास्विकस्यापि तरता दिव्यतिरिक्तकाटेघु उवविमातार्थल्वणयोगानुमतेः स्वरू - 

पतो रूवणस्पराहारत्वास्मवात्मतयश्चरूवणस्य गोमांसवुर्यतया स्फुटनिषरेधाचात् तध्चतिरिक्तापेश्चया ख्व- 
णशब्द इत्यमिप्रायेणाह -कूवणोत्कराइति। ` सिग्धणुष्ण च मोजनम्“इति कोष्णस्य भोजनस्य चि. 

दितत्त्रात् -अव्युष्णेतिविदेषितम्। कट्वादीनां विदाहिनः इपि भ्रमन्छुदासायाल समासो क्तिः। तीक्षण- 

स्यापि मरीच्यादेस्तत्तदूद्रग्यरोचना्थं मात्रयालमतेस्तचाप्युपसर्गस्वान्वयो ददिीतः 1 उष्णस्य ध्रथरुपात्त 

त्वादत्र तीक्ष्खन्दो न तत्पयायः; अश्युक्रारिपु मरीच्यादिष्वाययुतदे तीक्ष्णत्वमुच्यते, अतोऽ प्रयोग 

क्षणप्रशति प्रतिक्रूखतमानि द्रव्याणि तीक्ष्ानीत्यभिप्रावेणोदहरति--अतिशत्येति । लेदप्रतिपश्चभूतो 
गुणो राक््यमनुिष्यत इत्याभप्रायेणाद--रांषक रा रूक्लाइति । वातकरो पनत्वमनेन सिद्धम् । अचर 
विदादिशष्दे प्रकृतिप्रत्यययोर्विंवचितं व्यनक्ति--तापकरराइति । पित्तकोपना इत्यर्थः । एवंविधा 
इति पूर्ववत् । ध्दैष्णाराकससुद्धव-* इत्यादि प्रागुक्तं स्मारयति--रजोमयत्वादिति । कटुपरश्रतीनां 
दुःखादिेदत्वं च प्रायशो ऽन्वयव्यतिरेकयोग्यमायुर्वेदविशोधितेच । इःखग्रदत्व धाठुवैषम्या. द्वारा 
शोकपदत्वं तत्परामदी जपश्चात्तापादिना; आमयः कालक्रमेण । न केवरूमतरैव तमोवदःखादिषदेुत्रम्; 

अपितु परपयया परलोके देहान्तरे ऽपीत्यसिप्ायेण सत्ववधकसाच्विकाहारसमानन्यायसिद्धमर्थमःह-- 
रजाव घेनाश्यति॥ ९॥ 

साच्तिकरराजसाहारयोर्गुणकार्यंकथनेऽपि तामसे गुणमाचरक्रथनमदूरविपकर्षेण राजससमानकार्य- 
त्वात् सर्वेष्वाहरेघु यामातिक्रमणमात्रेण दोषाभावात्तेषुतेघु द्रव्ये यावता कालेन दुष्टता, तावद्धिव- 
क्षामाद--यातयामं चिरकालाचस्थितसिति । या मदश्रषठों ऽः यथा “ मृतात्परे मण्डमिवातिचुष्मम्” 

इति केचित् । तेन निर्वीर्यत्वय॒क्तं भवति । तदपि चिरक्राखावस्थितमित्यनेन अर्थसिद्धम्] अम्मयेषु 
परथिवीमयेघ्ु च आहारेषु तत्तत्पाकभेदेनापि कदाचिदपि स्ैरसत्यागामावात्तत्दुव्यस्वमावतयानुशि - 

घरसत्यागेन रखान्तरापत्तिरिह गतरसशब्देन विवश्ितेत्याह- तव्यक्तस्वाभाविकरसमिति । एतेन गत- 

प-पा॥ १. अष्टङ्गहयये-सूत्रस्ःने. ७ अ॥ | २. गी. १४-७॥ 

दा॥ कट्वम्ककवणात्युष्णतीक्ष्णरूख्छविदाहिनःः ब्दः कट्बादिषु सर्व॑ 

योञ्यः, `अत्तिक डुः" “अतितीक्ष्णः इच्येवम्--कडुश्च अम्क्श्च कवणश्च अत्युष्ण ती- 
क्णश्च रूश्चश्च विदाही च ते आहाराः राजसस्य इष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः दुम्खं च 
होक च आमयं च पयच्छन्तीति इुःखलशोकामयपदाः ॥ ९. ॥ 

यातयामम् अर्धपक्वं, निरवीयेस्य गतरसदाब्देन उकत्वात् । गतरसं रसवियुक्तम् 
717 
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रा॥बितं- कारातिपत्या रसान्तरयापन्नम्,उच्छिष्-गुवादेभ्याऽन्यषा युक्तष्यच्म्ः सम 
व 

ता।रसखन्द्न निर्वीर्यस्योक्ततया यातयाम मन्द्पक्वम् इति व्याख्या निरस्ता।यच्यप प्ूतरन्दाऽलाच्व- 

कतया मगवच्छाल्रादि सिद्धे करज्ञादिद्रव्येऽपि प्रयुज्यते; तथापि अत्र द्रव्यविरेषोपादानप्रकरण।मावाद्र 

णादिमुखेन सवीहारोपलक्षणप्रकरणाचाच् पूतिशन्देन हेयतया लखोकरास्रप्रसिद्धगुणाववक्षासाह-- दुग 

नधोपेतमिति।काल।तिपत्तिमालस्य यातयामशब्देन ग्रहणात् रसत्यागस्य (गतरसम् इत्युक्तत्वात् चघु का- 

खातिपत्तौ दोषः, श्चीरादिष्विवातञ्चनादिमिश्च रसान्तरापत्तिः+ तेव कालातिक्रमण्सात्रण स्सान्तरप 

न्नत्वमिहं विवश्ितमिव्याह - कालातिपच्या रसान्तरापन्नमिःति । देयविङयन्तयादोनायपलक्षण- 

मिदम् । अत एव पक्वानामविककानामपि जरादाना रात्यन्तरितानां यागः 1 एतेन यातयामशब्दो- 

ऽत्र रसान्तरापत्तिरदहितक्ालातिक्रममात्रदुष्टविषय इति दशतम् । -उ चछष्टावसवस्म रच््रङमतराचा- 

योच्छिष्टस्य च पापविशेषप्रायश्चित्ततया पवित्रत्वेनामि ग्रहणात्तद्व्यतिरिक्तविषयो ऽत्र उच्छिष्ठब्द 

इत्याह--गुवीदिभ्यो ऽन्येषामिति। गुकौ दीवयादि शब्देन पिः ज्येष्ठस्य दिः भावावि्रय भवश्च 

हणम् । यस्तु “दितिः पुलकामा स्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मीदनमपचत्। तस्या उच्छष्रणमद्दुः। तत्परा- 

श्नात्।सा रतो ऽधत्त'इत्यादौ उच्छेषणप्राशनमाप्नायतेऽतद्रद्यादनादि विधिपरत्वा दन्यपरम्।युक्तावरिष्टपा- 

कपास्थोदनविप्रयवे ऽप्यविसद्धम् । अभातत्वाद्विधिपरत्व्वीकरिऽपि अदितिसाध्यदेवसव्यवहारमात्र- 

विषयम् । न तावता अयतनानामनुषानप्रात्तिः ; प्राक्षवपि तथाविधकरमनियरतम्। नचात्र विधिस्तत्क- 

द्पनावकाश्चश्चेयप्रात्तिरेव । यत्तु भगवता नारदेन जातिस्मरेण प्राचीन द्रजन्मानुष्ठानमनुसल्योक्तम् 

'छच्छटठेगननुमोदितो द्विजेस्सक्त्सम यज्ञे तदपास्तक्रिल्विषः' इत्यादि; तदपि तस्मिन् जन्मनि 

नारदस्तेषां शिष्यश्च चेति तादृशेष्वैव तत्प्राप्नोति; नान्यादरधरु । तेथा सति हि वाक्यान्तरमपि न 

विरुध्यते । न च वचनविरोध छिङ्गद शनमात्रेणानुष्ठानकृततिः । प्रतिषेधति ह्याचायपुत्रदिरप्युच्छि- 

एम्--'उच्छिष्टाशनवर्जमाचार्थवदाचायं पुत्रे चत्तिः' इत्यादिना। किमुतान्येषाम् १ मागवतस्य तु आ- 
नचार्यव्यतिरिक्तसमस्तोच्छिष्टमक्षणेऽपि तीत्राणि प्रा्याश्चित्तान्यनुशिष्यन्ते । यथा सनच्छुमारीयसहितायाम् 

उदाह्तमित्यागमप्रामाण्ये भगवन्यामुनाचार्यँरपात्तं “निर्माल्यं मक्षयित्वेवमुच्छिष्टमगुरोरपि । मासे 

पयोत्रतो भूत्वा जपन्नष्टाक्षर सदा । ब्रह्करूचै ततः पीत्वा” इत्यादि । माप्येचात्र गुरुशन्द आचार्य - 

विषयः पितृविष्यो वेव्ययुक्तम्, गुरुशन्दार्थपाध्यायाद्युच्छिधग्रहणदराख्राभावात् । नच यकिचिदुपदेश- 

मात्रेऽप्याचार्यतम्, (डपनीय तु यदिशष्यं वेदमध्यापयेदूद्धिजः। सकस्प सरहस्यं च तमाचार्यं पचश्चतेः 
इत्यादिभिस्तछ्छक्षणात्, अन्यल् प्रयोगस्योपचारादपि संमवात् । यश्चोपनेता प्रणवादि मा्रमुपदिश्य 
विरतः, य॒श्च केवर रहस्यरब्दनिर्दिष्ठा मोक्चसाधनमूता विच्यास्तत्तच्छ्रृतिमुखेन शिक्षयति, तयोरप्या- 

, चार्यत्वादिकं वचनव्रलादज्ञीक्रियते । उक्तच गु्वादिलशक्षणर भगवता याज्ञवस्क्येन-- "स गुरः क्रियाः 

प्र-पा॥ ११॥ । ५. याज्ञवस्म्यस्मृतो. १, अध्या. २. अकर. 

१. भागवते. १-५-२५ एव प्रदत्तस्य विद्युः | ३४. टो. "सुगुरु: .--उदाहृतः॥ २४॥ एकदेशस्- 

दचेतसस्तद्ध्म एवात्मरूचिः भरजायते ` इति (उच्छिष्टः | पाध्याय टत्विग्यजृदुच्यते । एते मान्या यथःपूमै- 

इयस्योत्तराधम् ॥ | 

| 

। 

¡ मेभ्यो माता गरौयसीः॥ र मनुः. २- १४१. .एक- 
न, = ¡ ५२५२ भ [3 = [+ 

द» आपस्तम्बधरमे, १. प्रि, २. पट, ७. ¦ <न्तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः | योऽध्यापयत्ति 

नकप 

रवण्ड, द्र ० सूतम् | बृच्यथेसुपाध्यायस्स उच्यते ॥ 

४, ग्यासस्यतो. १-४३. मतुः-२-१४० ॥ 
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© रा ध्यम्--अयज्ञाहैम् अयज्ञरि थः: एवविधं तमोमयं भोजन^*तामसपरियं भवति ; 

ता॥छ्त्वा वद मस्म प्रवच्छति । उपनीय ठ तद्वेदमाचायत्स उदाद्तः। एकदे शमुपाध्यायः'इति । यत्तु 
“रकराक्चरप्रदातारमाचार्यं यो ऽवमन्यतेः इत्यादि, तदवमतिनिवारणादर्थमाचार्यद्टिमात्रेणोच्यते : न 
तावता आचायत्वप्रयुक्तस्वापनिपातः। वद्यप्याचायंशम्दो निरक्त्याय्यनुसारादस्रराल्नादि रिश्केषु द्रोण - 
कषा दपु प्रयागप्राहचा च वथाप्रवोगं सवत्र मुख्य इति केश्चिदङ्गीक्रियेतः तथप्युच्छिष्टमक्चषणानुमति- 
नदानमाचायेत्वं प्रणवादि लिकरपूवेकपरवैन्योपदेश्र्वैवः तथैव चास्नेरियमाचन्ष्टाचाराच् । यत्यक्चश्रत्या- 
दिविरद्धस्तु श्रान्तानामसिप्रायान्तरेण चाच्रोख्किनामप्याचाये न शिष्टाचारः यदपि कैश्चित्परथते 
“नारावणेक्रनिष्ठस्य याया इ्तिस्तद चैनम्] योयो जल्पस्सस जपस्त द्याने यननिरीक्षणम् । तत्पादाम्न्बतुलं 
तीथं तदुच्छ सुपावनम् । तदुक्तिमात्र मन्त्राय तस््पृटमखिल ल्यचि" इति, इदमपि नारायगौकनि- 
प्रशसापरन् ; न ठु स्वय धिधायकम् । अन्यतः प्रप्निरेव ह्यत्र प्रदा्ा । तत प्रथमश्ेकस्छभावप्राप्तम- 
थेपरातते चानुवदति; यच शाच्रप्रानम् ; न तु पुनदशाख्रान्तरनिषिद्धपरामि । प्रमाणप्रा्तविषयत्वादे - 
वहि "अतु सुप्रावनमग्रचमखिरम् इति विरोघगेषु सरम्भः । श्रेद्यणाः पादतो मेध्याः इत्यादिभि. 
वेप्रपादोदक्रस्य सामान्यतः पावनत्वप्रा्तौ मागवतत्वावरस्थायाम् अतुरु तीर्थमिति विद्ञेष्यते। एवमने 

कान्तिनो ऽप्युपनेतप्रभतेरुच्िष्े पावनत्वेन प्राते तस्य नाराप्णेकनिष्ठत्वद शायां सुपावनत्वं विधीयते । 
तथा महापुरुष कृतस्नुत्यादेमङ्गखतम.वे सिद्धे (तदुक्तिमात्र मन्लाग्रयम्' हति भगवदनन्यप्रणीतस्य गा - 
थागीतादेरपि मन््राग्रयवत्फखादिहेतुत्व प्रतिपाद्यते । एवं जुद्धानां यो धकापेश्चाया निर्णैजनादिवन्म- 
हात्मनां स्पशो ऽपि माहात्म्यविज्ञेषवजादिच्छारोधकतया प्रातः ' तस्स्पृ्टमखिलं स्युचिइत्यनेन सर्वं - 
स्यापि द्रव्यस्य प्रथक्चोदितदोधकभेदस्य मागवतस्पशं एकञ्सोधको भवितुमर्हतीत्युच्यते । अन्यथा 
भागवतेन यटनच्छादिस्प्र्टचण्डारुकयुनग्रज्ञनाच्द्धद्ग्हणेनारेपकपा द वस्स्पश्यास्परदयभश््या मक्ष्याद्यदवेत- 
मरसङ्गः 1 एतेन पर्माप्तस्य मक्ताद्धिरेणोभौषागाथापि निन्यढा । एवं हि सा सस्छृतेन विपरिणस्यते-- 

““दिव्यैरवे्यविमवेति यदि बुब्रन्ति माष्यीमनोज्ञवुरुसीक यदीति चाहुः ऊन क्रिया अपि परानपि का- 
रयन्तो अुक्ताधिक्र ददति चेन्ननु तत्पवित्रम्' इति । इदमपि संकीतेनप्ररौसापरमितिप्रकर गात्सखवाक्य- 

स्वारस्माच सुव्यक्तम् । युक्तरोषरान्द् श्च पाकपाच्रखविषयत्वेऽपि न विरुद्धः; यथा “ अन्नदेषः क्ति 

क्रियताम्? इत्यत्र अवरिष्टम् । युक्ति ठ पाकरपाच्रस्थमपि व्यास्यमेव। तत्परिहारार्थोऽयं प्रतिप्रसवः। 

अन्यथापि प्रमणान्तराविरोधायाचायानुच्ठिष्टविषयमेव स्यात् 1 तथाहि “ऊनो दीनः परिलस्तो नष्टः 
इति विक्लभागततान् दुष्कर्मतारतम्वाचनु्धां रहस्याख्रानायविदस्समामनन्ति। तल्लोनत्वाद्ययसायामा - 
चार्योच्छष्टस्यापयि्रस प्रसक्तम् : तत्र॒ यद्यनन्यत्वेर्यव्यज्ञनसकीर्तन स्यात् ; तदा तदुच्छिष्ट - 
मपावित्र न मवतीति अनन्यस्वमङ्के ह्या चार्यस्यापि सर्वथा वर्जनं तत्रैवा्रातमित्यलमतिप्रसङ्घेन"{ मेधा- 

वियेधिन्वप्यमेभ्यशब्द प्रयोगात्तस्य च दष्टपत्यवायमाल्रपर्यवसानात्ततो ऽपि दोषाविदयसूचनाय मेधो ऽतर 

यज्ञः; तदहं मेध्यं, तद्विपरीतममेध्यमित्याह -- अयज्ञा्हैमिति । ननु यज्ञाह॑स्यापि द्रव्यस्यामक्षणीयव्वं 
मन्वादिमिख्च्यते, यथा "जथा कृसरसयाव पायसापूपमेव च । अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हरवीषिचः 

प्र-पााग्तामसघय प्रिय-पा॥ ९. अव्रिस्म्रतौ. १२- ७. प्रकर) किञिदन्यथा प१२य>ेऽयं शोकः प्देवता्यै 

१०. युना यो निरते गत्वा चण्डरष्वपि जायतः . हविः दिथ्ै लोहितान् वश्वनास्तथा । अनुपाक्ृतमां. 

इत्युत्तरार्धम् ॥ २॥ सानि विद्धनानि कवकानि-व।। १७१॥ कोयष्टिष्ुवत - 

२॥ ४ ॥ राहवे ाकावकविष्किरान् । व्रधाक्कसरसयावपाय - 

५. मनुः. ५-७. याज्ञवस्क्स्टृतो तु ८१. अ- ! सापूपरूष्कली:' ॥१५२ ।॥--इति ॥ 
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रा॥ुज्यत इत्याहार पव भोजनम् पुनश्च तमसो वनम् ; अतो दितेषिभिस्सस्वविच्द्धये 

सास्वकाडार पव सन्यः॥ १० ॥ 

अफटखाकाक्किभयेज्ञा विषदा य इञ्यत । 

एव्यमेवेति मनस्समाधाय स सात्विकः ॥ १९१ 

फलराकाङ्कारहिनैः पुख्षेः विधिदष्टः- राखद्ष्ठः मन्बद्वव्यक्रियादिभियुक्तो यष 

व्यमेवेति- भरावदाराधनत्ेन खयप्रयोजननया यशव्यमिति मनस्समाधाय चा यज्ञद 

ज्यते. स सात्विकः ॥ १९१ ॥ 

अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चैव यः| 

इञ्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ 

ताइति।तलाह- -यज्ञदिष्टमित्यश्वद ति। एतेन साच्तादि शास्त्रेषु"नानिवे हरेः किंचित्समश्नीयात्तु 

पावनम्: इत्यादिकमप्यनानुसदितम् । अद्ियम्त इत्याहारास्तत्तद् द्रव्याणि प्रतीयन्ते, नच भोजनक्रि- 

यामाल्े यातयामत्वाद्यक्तिरन्वेति : नापि मुख्ये समवति कक्षणा न्याय्या | जतः कस्स्युखा वहुलम् 

इति कमणि द्युडन्ततामाद--भुज्यतदति। पुनश्च तमरूा चश्चनासात पूचरवत्।अ{हारलाचधघ्याक्तराभ 

प्रेतमाह-अतडइाते  पथ्यापश्यावेमागाक्ता पथ्यय्रहणवदिति मावः। एवमेव यज्ञादित्रेविध्यांक्तावप्य- 

न्ततोऽभिप्रायो ग्राह्यः ॥ १० ॥ 

अफठस्य कस्यचिदाकङ्काप्रतीतिन्युदासायाह -- फला काङ्ुा र तैरिति । परमात्मप्रीय - 
तिरिक्तनिरपेश्चैसियर्थः । 'विधिष्टः› इत्युक्ते प्रजापतिना हष्टत्व प्रतीयेत; स हि सवेषां यन्नानां द्रष्ट - 

त्यामनन्ति ; नचाल् प्रजापतिद्त्वोक्तयानुष्ठाने कश्चिदुपकारः; अतो विघायकलास्वमेवात्र विधिश- 
ब्देन विवक्षितमिव्याह-- राखि । रास्तैकप्रमाण्रतया प्रसिद्धे चास्वह्त्वोक्तिरनपेक्षितेत्यत्र 

यथाद्चास््रकरणादवैकल्यं तद्धिवक्षितमाह--मन्जति । “येज देवपूजायम्” इति धात्वथानुसरिणाह-- 
मगवद्यसश्रनत्वेनेति । अवधारणाभिप्रेतमाह--खयप्रयोजनतयेति । अयमभिप्रायः -- यन्यपि 

प्रयोजनमनुदिख्य न प्रच्रत्तिः,तथापि प्रागुक्तसुदस्समाराधनन्यायिन वज्ञादिप्रवत्तरेव परयोजनस्वाभिसन्धि- 
स्सभवति --इति ! मनस्समाश्ायेति--प्रकारान्तयद्िनिवाय प्रस्तुतप्रक्रियायामेकाग्र त्वेत्यथ; । 

यन्न इज्यते- यज्ञः कियत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 

प-पा॥ १॥ ३. धाठुपाठे-भ्बादिषु ॥ तत्र ८ यज-देवपूनासग - 

२. अष्टाध्याय्यां. ३-२-११३ ॥ तिकरणदानेषु* इति भ्यते ॥ 

रो॥। पूति दुर्गन्धि पययंषितं च पक्वं सत् रा्रयन्तरित च यत्, उच्छष्टमपि जुक्तशिष्टम् 
उच्छिष्टम्, अमेध्यम् अयज्ञा, भोजनम् ईंटशं तामसप्रियम् ॥ १० ॥ 

अथ इदानीं यज्ञः चिविधः उच्यते--अफलाकाङ्खिभिः अफखाथिभिः यज्ञः विधि 
इष्टः हाखशचोद नादष्टो यः यज्ञः इञ्यते निर्वत्यते यश्न्यमेवेति यज्ञस्वरूपनिवैतेनमेव 
कायम् इति मनः समाधय, ˆ न अनेन पुरुषार्थो मम कतव्य इत्येवं निश्चि, स 

सात्विकः यज्ञः उच्यते ॥ ११॥ 
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[+ रा||करखभसाः वयुक्तद्स्मगना यञ्ःफक्च या यज्ञ इस्यते, त यज्ञ॒ राजस विद्धि) 

विधिहोनमख्ष्ान्नं मन्वदीनमदक्षिणम् | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।। १३ 

[चाहनि बाह्म गा क्तन् स राचारयक्तवद्रा बाद्यणयजखन्युकरहीन मित्यर्थः 3) 

अखश्ल्म्--अचोदितद्रउ्य मन््रहीनमदक्सिणं श्रद्धातिरहिनं च यज्ञ तामसं परिचक्चते॥ 
अथ तपसा गदणतसखतत्य वक्तु तस्य रप्सरवाड्चनानष्यायतसा स्वरूपभद् ता- 

चदाह 

देवद्विजयुर्माज्ञपूजनं शसोचमाजेवम् । 
व्रह्मचयर्माहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ 

------- -- {अ 

ताीदम्महेतुक्रव्वसिह दम्भाथसब्देन विवक्षितमित्याह-- दम्भगर्इति । दाम्मिकरत्वख्यापना 
भिसन्धिरहित इत्यथः । केवरं दम्भगर्म॑स्तु तामसः । अत देदिकामुष्मिकफकसम्भेदमाचमिह 

राजसत्वं विवक्षितत्वमिवयभिप्रवेणाह--यराःफर्श्चेति ! द.म्भानुसाराद्वा दषेकफरत्वो क्तिः । 'भर- 
तश्रेष्ठः इति--त्य तु साच्िकयज्ञाद्यधिकारीत्यभिप्रायः ॥ १२॥ 

असृष्टान्नत्वमन्रहौनत्वादुक्तयैव चो दि तप्रकारविदही नत्वसिद्धेरल ‹विधिदीनम्” इत्ययथाशाख्नत्वं न 

विवक्षितम् ; अन्यस्य चावश्यापेक्ितस्य हानिरिह सूचयिवचितेत्यसिप्रयेणाह-- च्राह्यणोाक्िद्न- 

मिति । दास्रोदित एवा्थस्तद्धिरनरिषटो ऽनुष्ेय इतीममर्भं विद्रणोति--सद्ाचारेति । सखोभातिशया- 
दक्षिणाया अप्यमवि अन्नदानाभावस्य केमुत्यसिद्धत्वात् "अद च्षिणम्'इत्यनेनैवन्रादानदेषपलक्षणादस. 
शब्द स्वारस्याद्ोषातियख्यापनोपयोगाचासष्टान्नराब्देन शूदर प्रतित्रहा दि विवश्चामाह--भचादितद्र- 
व्यमिति । यज्ञा सष्टमिह खष्टशब्देन विवक्षितम् । न्यायागतमित्य्थः । तदन्यदसष्ट, यथा (तै यज्ञार्थं 
धन श्यूद्राद्विपो भिक्षेत धर्मवित् । यजमानो हि भिक्षित्वा प्रेत्य चण्डारतां व्रजेत्" इति ॥ १३ ॥ 

आहारादीनां साचिकत्वादित्रैविष्ये प्रक्रान्ते तपसः करणमेदेन वेविध्योक्तिः किमर्थेल्यजाह-- 
अथेति } देवद्विजगुखप्राज्ञानां सन्निधो तत्तदुचितश्यास्रोदित आचार इहं पूजनमित्युच्यते । यथा--श्- 
शस्तमद्कल्यदेवायतनचठष्पथादिप्दाक्षणमावर्तेत मनसा वा तत्समग्रम्ः इत्यादि । तथा "प्रदक्षिणं 

प-फ) * १, बाद्यणविधिद्यीने. पा॥ | ३ ॥ ४ ॥ 

२. अदत्तान्नत्वादेः. पा॥ । ५५॥ ५४ 

दरा॥अभिसन्धाय तु उदिदय फटे दम्भाथमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ज 
विद्धि राजसम् ॥ १२॥ 

वि्िहीनम् यथाचोदितविपरीतम्, अखृष्टान्नं ब्राह्मणेभ्यो न सष्ठ न दत्तम् अन्न 
यस्मिन् यज्ञे सः अखृष्टान्नः+तम् अख्टान्न,मन्ज दीनं सरता व्णेतो चा वियुक्तं मन्बदहीनम्, 
अदश्चिणम् उक्तदक्चिणार्हितं, श्रद्धातेरहितं यज्ञं तामसं परिचश्चते तमोनिचचैत्तं कथ. 

यन्ति ॥ १२३ ॥ 
अथ इदानीं तपः जरिपिघम् उच्यते- देवाश्च दिजाख्च गुरव प्राज्ञश्च देवद्धिजगु- 

प्राज्ञाः. तेषां पूजनं देवद्वि जगुरुप्राक्ञपूजनं,लोचम्, आजेवम् कडत्वं,बह्मचयम् अदिसा 
च हारीरनिर्वस्यं शारीरं दारीरप्रधनिः सर्वैरेव--कन्रदिमिः साध्यं हारीरं तपः 



८५8 श्रोमद्भगवद्धी तायां च्छो. १४-१५. 

रा।द्बाद्धजगुहप्राज्ञाना पूजन; साच --ताथस्रनाद्कम्, जजव-यथामनरदारार- 

वुत्त वब्रह्मच्य- यावत्सु भोग्यलावुद्धयुक्तक्षणादरहतत्वम्? अआहसा-अप्ाणषा- 

डा; पतच्व्छारार तप उच्यत । २८॥ 

अयुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं भियहिते च यत् | 
सखाध्यायाभ्यस्नं चव वाड्वयं तप उच्यते ॥ ९५ 

परषागम्जुदढधगकर सत्य परयत च यद्वाक्यं स्वध्यासाम्पयसन चत्सतद्वाड्य तप 

उचत || २५॥ 

ता॥ननेदिप्ान् गामश्वव्थ हृताश्नम्'इति। “ध्वासनेभ्यस्समुत्तस्थुमांनयन्तः पुरोहितम् “ऊर्ध्वं प्राणा ह्य- 

क्रामन्ति यूनः खविर आग्ते।भ्युत्थानाभिवादाम्यां पुनस्तान्प्रतिपते' इत्यादि । तथा श्न हायनैर्न 

पलितेन वित्तेन च बन्धुसिः। ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानस्स नो महान्' इति । यद्धिरूपस्य फर - 

भूतस्य शौचस्य तपरस््रेन चिभजनायो गात्तदधेठमाइ -- तीथ स्नानादिकमित्ति 1 आजस्य शारीरतप- 
सत्वेन व्यपदेदाथ वाञ्नःकायानामेकरूप्यं इरीरप्रधानतया व्यपदिशति-यथामनदरासीरव- 
तमिति । ब्रह्मचर्यं च यापिस्सु मोग्यताबुद्धिवजंनम्" इसयाद्यनुसारेणाह--योषेस्स्विति । ताददपर- 

क्षणादिकमपि “स्मरणे कीर्तनं केलिः वरश्चण गुह्यमाप्रणम् इत्यादिना मशुनत्वेन विभज्य स्मरन्तीति 
प्रागेव दर्शितम् । अच्रापीक्षणादिरदितत्वग्रहणं ब्रह्म चयस्य रारीरतपस्स्वज्ञापनाय ॥ १४ ॥ 

अवुद्धेगकरमित्यादि--पुरुषममोँद्दनापरिवादादिराहिव्यादनुदधेगकरत्वम् । भयादेरहेवुभूतमि- 
त्यर्थः । सव्य यथारष्टार्थविषयभूतदितवाक्यमिति प्रागेव दितम् । प्रियत्रमत्न स्वागतधमांवुमोदनादि- 
रूपेण अप्रा्तविषयस्त॒त्यादि रूपप्रियव चनस्य निपिद्धत्वात्तत्परिहारयाय हितत्वचन पुरूषार्थप्यवसायीय- 

भिदितम् । '“स्वाध्यायाभ्यसनम्' इति जपयज्ञोक्तिः ॥ १५९ ॥ 

प्र-पा॥९॥ पुनः खखान् करोति, तस्मात् बद्धस्य प्रत्युत्थायाभि- 
२. मनु. >२-१२०. ऊध्येमिति ।--यस्मात् | वादनं कुयात् इत्यथः ॥ 

यूनः-मस्पवयसो वयोत्रियादिना स्थनिर, (1; | ३. प्रत्युस्थाना. पा॥ 
आगच्छत सात प्राण न्वमुत्कामान्त-दहाद्वाहः ।  ॥ 

निरमन्तुमिच्छन्ति, तान् बद्धस्य प्रल्युत्थानाभिवादम्यां. ५॥ ६ ॥ 

रा॥उख्यते-- "पञ्चैते तस्य हेतवः: इति हि वक्ष्यति ॥ १५ ॥ 
अयुद्धगकर प्राणनम् अदःखक्र चाक््य सखवत्य प्रयहइतच सत् प्रयाहत दषाः 

छाथ । अचुद्धेगकरत्वादिभिः ध्मः वाक्यं विशिष्यते । अविरशेषण ध्मसमुचखधा्थ 
चशब्द्ः। परप्रत्ययाथं पयुक्तस्य वाक्यस्य अनुद्धेगक्ररस्य सस्यपरियहितानाम् अन्यतमेन 
दाभ्यं [तभिवा विद्ीनस्य न वाञ्यतपस्त्वम्।तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन 
द्वाय्यां न्निमिवो विदहीनतायां न बाड््यतपस्त्वम्। तथा परियवाक्यस्यापि इतरेषाम् अन्य- 
तमेन द्वाभ्यां अिभिवौ विहीनस्य न चाङ््रयतपस्त्वम् ! तथा हितवाक्यस्यापि इतरे 
षामन्यतमेन द्वाभ्यां चिभिवो विद्यीनस्य न वाड््रयतपस्त्वम् । कि पुनः तत् १ 
त यथा हन्तो भव 
वत्स, स्वाध्यायं योगं वा अनुतिष्ठ, तथा ते श्रयो मविष्यतिः इति । खाध्यायाभ्यसनं 
चव यथाविधि वाङ््रयं तपः उच्यते ॥ १५ ॥ 
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मनःपरसादस्सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसम्रुस्यते ॥ १६ 

री मनःप्रसादः-- मनसः ऋधादरादतत्व.साम्यत्व-मनस् परष्ामभ्युदयप्रा्रण्य ई 

मान--मनसा चाज्त्रज्ात्तानयमनम्, आात्माचानत्रहः-- मनाश्चत्तभ्ययावेचये अवस्थापनं 

माव्रसश्चदः-अआात्मतयातासर्कातवरषयाचन्ताराह् तत्वम् ; पतन्मानसे तपः ॥ १द॥ 

ता॥मनःप्रसाद सोम्यत्वखब्दाम्यां परेष्वहितासिप्रायरूपकाङ्प्यनिदततिः, हिताभिप्राययोग श्च विवश्चित 

इत्याह--मनसेः क्रो धादिरहि तत्व मित्यादिना । “वसति हदि सनातने च तरिमिन् मवति पुमा 
जगतोऽस्य सोम्यल्पः' इत्यादि नोक्तमाकारसौम्यत्वमपि मनस्सोम्त्वफलमेव । अत एव हि तेन मन- 
सस्सोम्यत्वसुन्नीयते । इह च मानसतपो विमजनान्मनस इति बुद्धया निष्करष्यानुषल्ितम् । मोनस्यापि 

मानसतपस्त्वाय मनोव्यापारप्राघान्यमाह-- मनसा वाक्परच्रुत्तिनियमनसिति । *अआत्मविनिमहः ? 
इति अप्राप्तविषयविनिवारण हि प्रा्ततविषयेकाग्रयार्थमित्यसिप्रायेणाद--ध्येयविषये ऽवस्थापनसिति । 

“भावसश्ुद्धिः' इत्यस्य मनःप्रसादादिभिः पुनरक्तिपरिदहारायाह--आत्मव्यत्िरि कचिन्तारहित- 
त्वमिति । भावशब्दो ऽलामिप्रायार्थः । तस्य संञ्यद्धिस्समस्तेतरवर्जनम् । एतेन परदारादिषुं मनसो 

रहस्यपि प्रहृत्तिदरतो निरस्ता । अत्र तपसद्शारीरत्वादिविमागः तल्ञ शरीरादिप्राधान्यात् ; अन्यथा 
'पश्चेते तस्य हेतवः इत्यनेन चिरे घात् ॥ १६ ॥ 

प्र-पा १. च-प. ३-७ २४. क्षितिरसमतिरम्यमात्मनाऽन्त कथयति चास्नयैव साक्पोतः इत्युत्तराम् 

दो ॥ मनःप्रसाद्ः मनसः प्ररन्तिः,सखच्छतापादनं भसादः । सौम्यत्वं- यत् सौम- 
नस्यम् आइुः-मुखादिभ्रसाद्ादिंका्योन्नेया अन्तःकरणस्य कृत्ति ः।मौनं-- वाद्भनियमो ऽ- 
पि मनस्संयमपूवेको भवति इति कायंण कारणम् उच्यते मनस्सयमो मौनमिति। आस्मवि- 
निश्रहः-मनोनियेघ्ः सवतः सामान्यरूपः आत्मविनिद्हः, वाण्विपयस्यैव मनसः 

संयमः मोनम्, इति विद्ेपः। भावसखड्ुद्धिः वित्वं मावसखं- 
ह्युदधिः । इत्येतत् तपः मानसम् उच्यते ॥ ९६ ॥ 

आ।॥सौम्यत्वमक्रोर्यम् › ^ अक्रूरः सौम्य उच्यते' इत्यभिधानम् । मौनं मननरीदत्वम्। 
‹ बाल्यं च पाण्डित्यं च निरवद्याय मुनिः? इति दि श्वुतिः । "एतेन हीदं सर्च मतं यद्- 
नेन हद् सवै मतं तस्मान्मुनिस्त स्मान्मुनिरित्या चक्षते ` इति मादवेयश्रुतिः ! कथ चा- 
न्यथा मानसं तपः स्यात् ॥ १६ ॥ २२ ॥ 

ज॥नन्वङ्गसो्व सोम्यत्वम्, तत्कथ मानस तप उच्चत इत्यत आइ -सरोम्यत्वमिति। मोन वाङ - 
नियमनमित्यन्यथाप्रती तिनिरसार्थमाह--मोनभित्ति । कुत एतदित्यत आद--बाल्यमिति । युक्ति- 
बलोपेतत्वं बाल्यम् । आगमनज्ञत्वं पाण्डित्यम् । अथ सुनिर्मननसीलो भवतीत्यथः । एतेन दहीदमिव्यु - 
क्तमथे यदनेनेति इेवुत्वेनोपादत्ते । यस्मादेवं मुनिस्तस्मात्त सुनिरित्याचक्षते । `मन ज्ञाने" इत्यत इका- 
रप्रत्ययः } उपधावा उकारश्च ! सुनेमीवश्च मोनम् । तच्च मननयीरूत्वाख्यमागमार्थस्य युक्तिभिरनु - 
सधानम् । उक्धाथीनङ्खीकारे बाघकमाइ-- कथमिति । मो नमिति ओषः । वाडनियम एव न मोन, 
करंत्वन्न तत्कारणमनोनियमो लक्ष्यत इति कश्चित् ; तदसत्, आत्मविनिग्रड इति पुनरुक्तिदोषात्; 
कथचित् तत्परिहरेऽपि मुख्यार्थसंमवे टक्षणाश्रयणास्येव दोषत्वात् ॥ ९६ ॥२२॥ 
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श्रद्धया परया तप्र तपस्तच्तिविधं नरेः। 
अफलाकाह्धिभियुक्तैससाच्िकं परिचक्षते ॥ १७ 

[कष्य 

रा ॥ अफलाक गद्ाभः--फलाक्खारादतः युक्त -परसपुरुषाराध्रनरूपायद्ामात 

चन्तायुक्तः नरः परया जदह्या यत् [त्रच तप कयवाड््नाासस्तप्; तत्सास्वक् प 

1रेचश्षते ॥ १.७ ॥ 

2 [९७ भक *, ् 
सत्कारमानप्रूजायथ तपां दम्भन चव यत्| 
[3 र [क # [1 

क्रियते तदिह भाक्तं राजस चर्मधघ्वम् ॥ १८ 

मनसा आद्रः--सत्कारःवाचा प्रदांसा- मानः, शारीरो नमस्कारादिः- पूजाः 
कखाभिसन्धिपूर्यकं सत्काराद्यथै च दम्भेन हेतुना यत्तपः क्रियते, तदिह राजसं धोक्तं, 
ख्गौदिफकसरा घ्रनत्वेनास्थिरत्वात् चरम् अध्वरं चत्व - पातभयेन चलनहेतुत्वम्, अध 
चत्व - श्चयिष्णुत्वम् ॥ १८ ॥ 

ता॥एवे शारीरवाचिक्रमानसरूपेण चिविधस्यापि तपसः सखादिगुणमेदेन तरेविष्यसुच्यते शरद्धया 
इत्यादिना । फलाकाङ्कानिष्रेधेन सह पठितो युक्त शब्दस्तदुपयुक्तभगवत्परी तिविकक्षणफखान्तरष्यानपर 
इत्यभिपयिणाह--परमपुरूषाराध्रनति । पुनरुक्तिशङ्कापरिदहाराय सत्कारमानपूजाशब्दानां कमान्म- 
नोवाकायनिष्पाद्यसम्भावनापरत्वोक्तिः ॥ १७ ॥ 

"अफखाकाङ्किभिः' इति साच्विकस्य तपसो विरेषणादिह फखाकाङ्घा अर्थसिद्धेत्यभिप्रयेणा - 
ह--फल्ाभिसंधि पूवैकमिति।खवगौदिफलसाधनत्वेनासिरत्वादिति--अस्िरस्वगादि फलसा- 
धघनत्वादिव्यर्थः । सरूपतः कादाचित्कोक्तैरनपयोगात्फकद्रारा् चलत्वमधरवत्वच । तच्ाध्रवराब्देन 
फलानिव्यत्वोक्तेशवक्शब्दः फठस्य वि्मानदशाभाविदोषपरः । विद्यतेच तल चख्यतीति व्युत्पच्या 
चरूशब्द शक्तिरित्यमिप्रायेणाह -- पातभयेन चखनहे तत्वमिति । अत्र॒ चल्शब्देन अनिव्यफल- 

त्वम्, अघ्रवशब्देन प्रतित्रन्धसेभवादनैकाम्तिकफछ्सवरं चोच्यत इत्ययुक्तम् , अन्यत्रापि प्रतिबन्धसम - 

वस्याविरोषादिति भावः ॥ १८ ॥ 

रा यथोक्तं कायिकं वाचिक मानसं च तपः तक्षं नरैः सच्वादिगुणसेदेन कथं लिविधं 
मवतीति? उच्यते--घ्द्धया आस्तिक्ष्यवुद्श्या परया प्रकृष्टया तक्चम् अचुष्ठितं तपः तत् 
भक्तं लिविधं चिभ्रकारः जयधिष्ठानं नरैः अनुष्टाठृभिः अफलाकाङ्किभिः फलाकाद्घार- 
हितैः युक्तैः समाहितैः यत् इं रां तपः तत् सात्विक सच्निवृत्तं परिचक्षते कथ- 
यन्ति राष्ट: ॥ १८ ॥ 

सत्कारः साध्ुकारः "साधुः अय॑ तप्रसखी बाह्मणः' इत्येवमथ, मानो माननं प्रत्यु 
त्थानासिवाद्नादिं तदथं, पूजा पाद्पक्षाखनाचनारयतृत्वादि तदथं च तपः सत्कार - 
मानपूजाथे, दम्भेन चेव यत् क्रियते तपः तत् इह प्रोक्तं कथितं राजसं चर काद्ाचि- 
त्कफखस्वेन अध्रचम् ॥ १८ ॥ 
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क ि व निः [द ०. 

मृदग्राहेणारमनो यस्पीडया क्रियते तपः । 
् गः 

परस्याःसादनायथं वा तत्तामसमरुदाहूतम् ॥ १९ 

राम्रूढाः- अविवेकिनः, मूढयाहेण -- मृदः कतेनाभिनिवेरोन त्मनदराकत्यादिकम- 
परीक्ष्य आत्मपोडया यत्तपः क्रिथतेगपरस्योत्लाद् नाथ च+यच्रियते, तत् तामससुदाहतम्॥ 

[ष्यत द क क~ यर क क [न 

दातव्ययिति यदानं दीयनेऽचुपक्रारिणे । 
क ् ् # [कन् 1] 

दश कख च पाल च तेहान साक स्मृतम् ॥ २० 

-फराभिखन्धिरहितं दातव्यमिति देशे काटे पात्र चानुपकारिणे यदानं दीयते, 
तदान सात्विकं स्तम् ॥ २०॥ 

+ च 

यत्त पत्युपक्राराथे फटयुदि्य वा पुनः| 
क, _ ज~ श 4 

दासतत च पारक तद्राजसमुदाहृतम् ।। २१ 

तााअहितप्रव्र्तिहेतुमूतमूढत्वमहितेष्वेव हितत्वश्रम इत्यसिप्रायेणाह--अविवेकिनईति । मूढाना - 
मभिनिबरेशेनेति समासार्थः; तल कर्तरि षष्ठीति सुव्यक््यथंमाह-- मुदः कतेनाभिनिवेदानेति । 
सामान्येनोक्तम उातरि विशिष्याह --आत्मनदशक्ल्यादिकमपरीष्ष्येतति । आदि खब्देन स्नपय 
दस्तत्वम्, (अद्ाक्यानि दुरन्तानि समव्ययफखानि च । असाध्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः 

इत्याद्युक्तविषयदोष्राश्च सग्रहीताः। जयरथावखारम्मादिरिहात्मपीडा, तेनास्पपीडाकरयथावलत्रतादिन्यव- 
च्छेदः । यथोक्त श्येन्निरीश्च्य बलाबरूम्ः इति । स्रन्तिच “देश कार तथात्मानं द्रव्याद्रव्यं परयोज- 
नम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौच समाचरेत् इत्यादि ॥ २९॥ 

~ राजते दाने 'फलमुदिश्यः इति विशेषणादल् स्वगादिफलसङ्गनिहत्तिरुक्ता। *अनुपकारिणे"इयय- 
तत् दष्टफल्ामितधिरहितासिप्रावम् । 'दातन्यम्* इव्येतत्साच्विकतपःप्र्तिष्विवामिसष्यन्तरव्युदा - 
सार्थमिव्याह--फखासिसस्धिराहिलमिति । यद्यप्यत्र पाच्रमेवार्थतो ऽनुपकारित्वेन विशेष्यते, तथापि 
संप्रदानत्वद्रव्यप्रतिडाधिकरणत्वयोर्विवक्षया चतुथीसतम्योस्सह प्रयेगः ! पात्रे सिद्धे ऽनुपक्रारिणे तस्मा- 

इति वाम्बयः । म्रात्रे दीयते. तचानुपकारिणे दीयत इति वा वाक्यभेदो मह्यः । देराकारुखन्दावत्र 
दानार्हतया चोदितपुण्यदेराकार्विषयो । प्च ठु °न विद्यया केवरूवा जन्मना वापि पात्रता । 
यस्य वत्तमिमे चोक्ते तद्धि पाञ प्रचश्चते* इत्यादि भिर्विवक्षितम् ॥ २० ॥ 

पर-पा॥ यत्तपः क्रियते. पा।॥ 2 ॥ ४. द्रव्यं द्रव्यश्र. पा ५. गी. २७-२१॥ 

६. २॥ ३ ॥ तपसा. चापि. पा॥ 

रोाप्रूटय्राहेण अविचेकनिश्चयेन आत्मनः पीडया यत् क्रियते तपः परस्य उत्साद- 
नार्थं विनाथ वा तत् तामसं तपः उदाहृतम् ॥ २९ ॥ 

~इद्ानीं दानजेबिध्यम् उच्यते-- दातव्यमिति एवं मनः कत्वा यत् दानं दीयते अचु- 
पकरारिणे भत्युपकारासरम थीय, सम्थौयापि निरपेश्चं दीयते, देशे पुण्ये कुर्षेत्रादौ 
काटे सक्रबन्त्यादौो पात्रे च षडङ्गविद्धेदपारग इत्यादौ, तव् दानं साच्विक सूडतम् ॥ `` 

208 
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रापत्युपकारकटाक्षगस फटमुदिदय च परिङ्धिष्टम्--अकल्याणद्रव्यकं यद्दानं दीय. 
ते, तद्राजसमुदाहतम् ॥ २९१ ॥ 

अदेशकाले यदानमपातेभ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् | २२ 

अदेदाकाटे अपाजेभ्यञ्च यदानं दीयते, असच्कृतं--पादप्रश्चाखनादिगोरवरदितम् 
अवनज्ञातं--सावज्ञम् अचुपच्रारयुक्तं यद्धीयने, तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ 

पवं वेदिकानां यज्ञतपोदानानां सस्वादिगुणभेदेन मेद् उक्तः, इदानीं तस्यैव वेदि 
कस्य यज्ञादेः प्रणवसयागेन तत्सच्छब्द्टयपदेदयतया च रुश्चणमुच्यतं-- 

आ तत्सादैति निदसोा बद्यणाञ्चविधः स्पृतः। 

ब्राह्मणास्तेन वेदाथ यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ 
ओं तत् सत् इति चिविश्योऽयं निर्वेदाः-- शब्दो ब्रह्मणः सख्त :- ब्रह्मणो ऽन्वयी भवति; 

ता॥पत्युपक्रारकराक्चगर्भमिति --प्रत्युपकराराभिपायपूर्वकमिव्य्थः । एतेन पूर्वक्रतप्त्युपकाररूप- 
ता, भाविप्रत्युपकारपयोजकता च संग्रहीता । द्रव्यरागाव्परिङ्ेशेन त्यजन् हि पुरुषः कस्याणमंहो खसे 
स्थापयित्वा अन्यत्परस्मे समर्पयतीव्यसिप्रायेणाह--अकष्थाणद्रव्यकमिति । अश्चद्धाहतत्वाद्वा द्रभ्य- 
स्याकल्याणत्वमिह परिद्धिष्टशब्दाशथं इति मावः ॥ २९॥ 

अदेशः कछिङ्खकीकटादिः । अकारो रात्रयादिः । अपाचाणि पङ्कदूषकमूरवैतस्करकितववन्दि- 
वंताठिक्रादयः । सत्कृत सक्कररण, तद्रे हितमसक्छृतम्; तदाह-पादग्रश्लालटनेति । प्रतिग्रहीतृ पुरुषा- 
वैव क्रियापयन्तप्रलारात्तद्विरेषणतया व्यपदिरय्रत इत्यमिप्रायेणाह-सावज्ञामेति । अवज्ञाया बवा- 

चिकरादिविषरयत्वमाह--अञचुपचारयुक्तामिति । शास्त्नप्रामाण्यानिश्चयेन सदिग्धपरलोकत्वात्पात्नेभ्य- 
स्स्वस्नाच्केषाभमानाचासत्कारावक्ञे } देखादि सपत्तावप्यसत्कृतत्वादि परिहतेन्यम् ॥ २२॥ 

उक्तनैविध्यतदुपयपि नेविध्यान्तरोक्तिरिति शङ्काव्युदासाय उक्तसमस्तखक्षणपरतयोत्तरमवतारय- 
ति-पचामेत्यादिना। चविध्यव्रिधिरनपेक्षितः+खक्षयेषूदिषटेषु रक्षणविधिस्त्वपेक्षित इत्यभिप्रायेण ध््रह्म- 
णः स्छ्रतः' इत्यन्वयो द दितः 1वक्ष्यमाणप्रकगेण चिष्वपि निदेशे क्मत्वेनान्वयायोगात्--बह्मणो ऽ- 
न्वयी भवतति सवन्धसामान्यार्थतोक्तिः। ननु*ओं तत्सत्” इति वैदिकस्य यज्ञद छश्च णमुच्यत इत्यु- 

क्तमयुक्त; ब्रह्म्चब्दस्य तद्राचकत्वामावान्मुख्यार्थव्राधामावाच । नचरयाणां च साक्चात्परबह्यनामत्व 
श्ुतिखिद्ध, "तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिययतत्*इति वा१ तस्य महतो भूतस्य नाम भवति योऽच्यै- 
तदेव नाम वेद् ब्रह्य मवतीति" -सन्मूलास्सोम्ेमास्सर्वाः प्रजास्सदायतनास्सत्पतिषठाः इत्यादिषु। अतः 
प्र-पा॥ १. वयाणामापि. पा ॥ २. कठ. २-१५॥ ३॥ ४. छा. ६-< ६ ॥ 

यायत दान प्रत्युपकासाथ--कारे तु अयमा प्रल्युपकरिष्यतीव्येवम्थ, फर वा, 
अस्य दानस्य म भाव्रष्यात अदष्टम् इति;ःतत् उदेश्य पुनः दीयते च परि ङ्क खद्सयुक्त 
तव् दान रजस स्तम् ॥ २९१॥ 

अद्शक्रारखं अद्रा अपुण्यद्रे म्खेर्छाद्युच्यादिसंक्मणं अकाले पुण्यहं तुत्वेन अथ- 
ख्यात सक्रान्त्याद्चदषराहते अपात्रेभ्यश्च मुखंनस्करादिभ्यः, देरादिसपत्तो कवा 
असत्कृत चरयचचनप ददे प्रक्लाखुनपूजादेरहितमर अवज्ञातं पाज्रपरेभवयुक्त च यत्; तत् 
दानं तामसम् उदाहृतम् ॥ २२॥ 
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रा॥नह्य च वेदः;भ्वेददाब्देन वैदिकं कर्मोच्यते ; चैदिक-यज्ञादिकम ; यज्ञादिकं क्म ओ 
तत्सदिति शब्दान्वितं भवति; ओभितिशानब्दस्यान्वयो वदिककमोङ्गव्वन प्रयागादय 
प्रयुज्यमानतया ; तत्सदितिखब्दयोरन्वयः पूञ्यत्वाय वाचकतया ; तन चिविधेन छब्द. 

ता॥ च्ास्त्रप्रधानप्रतिषादच्यपरन्रह्यनिदं शप्रकायो ऽयमुपासकसंव्यवदहाराथमुपदि द्यत इति युक्तम् । विगु- 
णमपि हि क्स व्रह्मणोऽमिधानत्रवप्रयोयेण सगुणे सपादित भवति । कर्मणि कर्मान्तरेण लोकरिकवाचा 
निद्राप्रमादादिभिश्च व्यवाये सन्तस्स्वच्र *जंतत्सत्ः इत्युदाद्रेयुः ; अतएव चाध्यायाचन्तेषु स्वैष्वय- 

मेव निविधो निर्दखः पठ्यत इति सङ्काया-- कर्मणि बह्मरानब्दमवतारथितुं तच्परतिपादके प्रयोगस्ताव- 

स्सिद्ध॒ इत्यभिप्रायेणाह --त्रह्य च ददति । वेदाभिधानस्म पूर्वापस्वस्ात्तदर्थपरतामभिप्रेयाह-- 

वेद्दा्देनति । वेदनिरूढपरयोगेण शब्देनेतयथः। (्रह्मयब्देन इति केषाचित्पाठः। अयममिप्रायः-- 
यद्यपि “ओंत्तत्सत्" इति खष्दानां घाश्चात्परव्रह्मन(मत्व प्रसिद्ध, तथाप्यत्र तद्धिवश्चा न युक्ता; अध्ययि 

तत्पश्चाय्यभाव।त्) अनन्तर च (ब्राह्मणास्तेन ` इत्यादि नानन्वयप्रसङ्गाच । अतो बेदेनोपटक्षगन बैदिक- 

स्वायं निधा निदेशः--इति । एतदेव विद्रणेति-- मेदि कमिति । चथाणामन्वयधरक)रेऽवान्तरभेद् 
वक्ष्यमाणसुपश्षिपति -अभिति । करणाद्थांतमवादुपलक्षणत्रतीयाथमाइ--तन विश्न दोन्द्- 

प्र-पा॥ > ऋ्यरानब्दन. पा ॥ 
पीर ि 

रायज्ञद्ानतपःप्रश्चतीनां साद्ण्यकरणाय अयम् उपदराः उच्यते--ओ तत् खत् इति 

आ॥पुनश्च कमोदीतिकर्तैन्यता{वेधानाथेमथवादमाद-- आं तत्सदित्यादिना । परस्य 

ब्रह्मणो द्यतानि नामानि । “तं जगद्यत्र खय च पणो वेदोक्तरूपा ऽज परचारतश्च । सर्वे- 
दद्युमैश्चाभियुतो न चान्यैः ओ तत्सदिव्येतमतो वदन्ति' इति हि ऋण्वेदखिटेषु । द्विती- 
यपादस्तर्छच्दा ५ः। सदंच साम्यदमय्न आसत्? इत च। आगमत नद्यं इतिच | तन 

ज॥ओमिघ्यादिकं तु प्रकृतासङ्गत कथडच्चत इत्यत आह ---पुनश्चति । कर्मति यन्न उच्यते | आ- 
दिपदेन तपादाने। दतं कर्तव्यता-इत्थ मावः। वि धानां -प्रतिषाद नाथम्। 'अकलाकाङ्भिमि : इत्या 

दिनोक्तत्वत्-- पुन्धेव्युक्तम।यज्ञतपोदानानी सासिक्रत्वादिदेतवो.ऽसाघारणा धम); प्रायुक्ता:।साधा- 
र्णास्तु वक्तु युराकस्पादि रूपमथैवाद महत्यः । बह्यखब्दस्य दिरण्यगमा् ता निर्दशशब्दस्य च 
मावाथता वारम व्याख्याति-- परस्येति । नि्दवतेऽनेनेति नेदेव नाम; कुत एतदिव्यतो 
दत्युक्तम् । मावार्थत्वे “आम् तत्सत् इव्येतेः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेनामार्थत्वमेवाज्ग)कार्यम् । आओ- 
मादिकं च परन्रह्यनामतस्येन प्रसिद्धमिघ्य्थः । तामेव प्रसिद्धि ददावति--आतभिति । ओत प्रविष्टम् 

आभित यत्र परमेश्वरे यः स्य च जगव्योतः प्रविष्टः पूणः।अदपच्रतः-युख्वय च्या । अत्त 'ओंत 
जगद्यज् इत्यादिना ओं ब्दस्य निमित्तद्वयेन भगवति क्तिर् दिता, ^यअवतेरे ५ इति वचनात् । 
स्वैरिः्यनेन सच्छब्द स्य,'साघुभवे च'इति वक्ष्यमाणत्वात्; तच्छब्दस्य ठु न केनापि । अत ओं तत्त- 
दिव्येवमित्ययुक्तमित्यत आह-&ितयेति । वेदोचेत द्वितीया द स्तच्छब्दा 4व्याख्यानपरः । तदित 

दि नियपरोश्चत्वमुच्यते । नचेश्वरस्वरूपमनमादु दाक्यम् 1 अता वेदे कषेद्यत्वात्त दित्युच्यत इति भावंः। 
सर्दोखब्दयोः पर्मनामत्वे श्रुत्यन्तर चाद--स द् चति । तेनेति निर्दृद्वयमश्च इति कश्चित् ; तद- 
खदिति मवेनाद- तनेति । ऊतः? एतिद यस्य बाह्यणादि वि घानायोगात् । नदंरस्वुव्यथमिदम- 

च्यत इति चेत्--न, भूतोक्तिसम्भवेन तदयोगात् । बद्षणोऽपि बाह्लणादिविधानायुपपकत्चिः, प्रयोज- 



८६० ्रीमद्धगवह्धीतायां [टो २३-२४. 

(ट व 4.4 ४ ~प 
रा॥नाल्विता जाद्यणा वेदान्वयिनखेवर्णिकाः वेद्श्च यज्ञाश्च पुरा वादताः-- पुसा मस्व 

निर्मिता इत्यर्थः ॥ २२॥ वि 

ज्रयणाम् ध.1। तत्सत्? इातेराब्दयानामन्वयम्काया चण्यतत; मथममानतद्ान्र्स्या 

न्वयप्रकारमहद- 

तस्मादोमिस्युदाददय यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतेन्ते विधानोंक्तास्सततं बद्यवादिनाम् ॥ २४ 

तस्मात् ब्दह्मवादना--वंद्वाद्ना नचवणकाना यञ्लद्ानतपःऋयाः चचानच्छाः 

ता्नान्विता इतिनाद्यणराब्दोऽत्र बह्यशन्दविवश्चितवेदान्वयात् तरेवार्णिकविषयः।^्रह्यवादिनाम्*इ - 

ति इयनन्तरमुच्यते। तेनैव प्रणवान्वयप्रकारोऽपि सूचित इत्यभिप्रायेणाह -वेदान्वयिनस्चैवर्णिका इति 
भ्विहिताः' इत्यस्य कर्चवेश्चायां भचादुर्वण्ये मया सष्टम्' इत्यादिपरमर्चैनाइ--पुरा मयेव निता 
इति । वेदानां बिद्ितत्वं यथा [रं प्रववितस्वं, श्यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मेः “अनादिनिधना द्येषा 
वागुत्खष्टाः इत्यादिश्रुतिस्रतिमित्तनिव्यत्वसिद्धेः ॥ २३ ॥ 

तस्मात्" इत्यादीनां चवण। शोकानां प्रकृतप्रपञ्चनरूपतामाह---जयाणामिति । बाह्यणवेदय- 

ज्ञानामियर्थः । यज्ञशब्दो ऽज तपोदानादीनायुपलक्चषकः; यज्ञतपः क्रिया इत्यादि द्यनन्तरमुच्यते। अनु- 

एानखसूपाचपवेखात्तत्लापि प्राथम्याचात्रापि पथममेङ्कारस्योक्तिरित्यभिपायेणाह--परथमभिति।तस्मा- 
दिति-सर्वखष्रा मया तदैव तदन्वितत्वेन विहितत्वादिःयर्थः । करणव्युत्पच्या विधानभिह वेदिकं 

प्रपा ९७-२४॥ २. गी. ४-१२३॥ | कोमंच-पूतरैः २.अ.३०॥ (अनादिनिवना ह्येषा 
३. श्च ६-१२७॥ तरायुत्खष्टा स्वयम्बुवा । आद्यं नदमर्य। देव्या यत्तस्स- 

४. मारपते-ञ्ा-म. २३४. अ. ९२. चो. "वा; प्रसूतयः ॥ 

[ने 

श पच निदंशः निर्दिश्यते अनेनेति निदः निचि नामनि बद्यणः स्तः वि- 
न्तितः वेदान्तेषु ब्ह्मविद्धिः । ब्राह्यणाः तेन निदेशेन जिविषेन वेदाश यज्ञाश्च सिदिताः 
निमताः पुरा पूवेम्--इति न्नेदेचास्तुव्यथम् उच्यते ॥ २३ ॥ 

तस्मात् -ओभ्' इति उदाहृ उच्वाये यज्ञद्ानतपःक्रियाः यज्ञादिस्ररूपाः क्रियाः 

ब्रह्मणा । सत्मपुजाथं वेद्ावावव्यंञ्जनम् । मा तूक्ता पुरस्तात् ॥ २२॥ 

जा#नाभावादित्यत आह--अआास्मेपि।आत्मपूजया प्राणिना सुखाथं ब्राह्यणादयो 19 दिता इति सम्बन्धः, 
जाद्यणादिवदेदानामपि विधान निमाणभेवेति प्र्तातिनिरासा्थमाद-- वेदेति । व्यज्ञनसेव विधाने, न 
निमाणमित्यथः । सत्ङृच्छ्रंतस्य विदितखन्दस्य द्विषा ऽथैकस्पने कुत इति चेत्--वेद.पौँरषेयत्वस्य प्र. 

मितत्वात् । 1ऊ# तत्प्रमाणभित्यत आदह-मा त्विति । परमेश्वरस्य बेदन्यज्नं नाध्यापकरवत् । कंतु 

स्नातन्त्यमप्यस्तीति ज्ञापयित विधिग्रहणं कृतम् । वेद हि विध्यात्मा ऽस्ति। विधिः परणं नियोग इति 

चांनयौन्तरम् । न च नियोक्तारमन्तरेण नियोगः सम्भवति । न च शब्दादीन) नियोक्तत्वं सम्मवतिः 

साक विसंधात्। नचोचारक एव नियोक्ता "माभरुपासीत 'इत्यादावव्यवस्थापातात् । तस्मास्स्तन्ेण व 

क्ता ल्यम् । नचव पारषंयत्वापात्तः, अनादेसिद्धनव शबन्दा्थसम्बन्देन तस्य नयोक्तर॒त्वाभ्युपग- 
मादते ॥ २३॥ 



ग्छो- २७. |] खक्षदशोऽघ्यायः. ८६१ 

रा॥वेदविधानोक्ताः शदावामत्युद्षहयदय सतत-सवदा भववेन्त चद््चामत्युद्ाहत्यार- 

ता।विधायक्रवाक्यमियाद-चेदविध्रानोक्ताइति। यक्चदानादीनामोङ्कारपू्कस तत्तद घायकरैस्तिद्धमि- 

त्यमिप्रयिणाह--आद्ाविति । ओम्ित्युदादरण चात्र श्रुतवेदान्तानां सर्वान्तरपरप्रह्याठसंधानेन तत्स- 
मारा घनलुद्याऽनसंघाय । स्मरति च भगवाञ् शौनकः श्दरिमेव स्मरेन्नित्यं कर्मपूर्वापरेषु चः इति । 
अश्चुतवेदान्तानामपि तद्वाचकरन्दाभि घानान्मङ्गखादिलाभमोऽर्थसिद्धः ] एवच प्रणवस्य वैदिकसम- 
स्तान्वयसिद्धिः । यद्यपि "वसन्तेवसन्ते ज्योतिघा यजतः श्यरदि वाजपेयेन य्रजेतः इत्यादिभिः काल- 

विशेषनियताः क्रिया विधीयन्ते ; तथापि स्वांस्त क्रियाणां प्रणवपूवैक्स्वे तु न काट्विशेषनियम 
इति सततशब्दतात्पयमित्यभिप्रायेणाह -- सक्रेदेति । सखगसाधनत्वेनानुष्ठाने अपवर्गसाघनस्रेनान् 
छने च प्रणवान्वयस्साधारण इति भावः । अत्र के वेदानामनुपादानेऽपि पूर्व-छोके " ब्राह्मणास्तेन 

दाश्च" इत्युक्तत्वात् “यद्वेदादो सरः प्रोक्तः ब्रह्मणः प्रणवे कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । सखवत्य 

नीते पूवम् इव्याय्चुसारेणाह - वेद्ाश्चति । "विधानोक्ताः इत्यनेन बह्मव!चिराब्देनच वेदानाम - 

र्द्रताक्यनव नस्ताः । तथा [हदे यो वेदादयो स्वर 

माक्ता 

भ-पा॥ २. ववेष्युधम् ॥ 

२ ॥ 

{आ। 

८. त-ना. ६-१०-२५॥ "यदवेदादौ स्वरः भोक्तो 

वेदान्ते च प्रतिष्ठित । तस्य प्रकृतिलीनस्य य; पर 

--स मदेश्वरः॥ ७० ॥ योऽतसतातचकारवाच्यो वै 

विष्णुनौरायणो हरिः 1 स एव पुरुषो निलयः परमा- 

त्मा महेव्वरः ॥७२॥ तस्याद्यमूतमेश्च यारिमिन् 

कर्मन् हि वर्त॑ते । त्स्मिन्नीश्वरशब्दादिः प्रोच्यते 

स महेश्वरः" ।1---व्याख्यातेय श्ुतिन+गवत्ता भाष्य- , सुनिभिस्तथा ॥ ७२ ॥ निरुपार्ध श्वरत्व-तु वासुदेये 

कारेण वेदा्थसङ्घहे-^तव॑स्य नेदजातस्य प्रकृतिः प्रणवः, | मतेएितम् । आस्मेश्वर इति प्रोक्ता वेदवादैस्सना- 
न म्रणवस्य च प्रकृतिः अकार; प्रणवविकारो वेदः सवभ्र- 

कतिमूतम्रणवे खानः; प्रणवोपि अक.रविकारभूतः 

सवप्रकतावकरारे लनः; तस्य प्रणवप्रङ्तिथूतस्वाका- 

रख यः-परः-वाच्यः; स महेश्वरः इति । पत्-यः, 

वेदाद्न्तयोः परत्तिशित्तः स्वरः आकारः, तस्य म्र 

कृतो -स्वावयपे अकारे, छीनस्य -तद्।त्मत। ् प्रापतस्ये ति 

यावतत् , तस्य यः 

सवेरोकेश्वरो दरिः । 

[शः 

परः - ° अकारेणोच्यते सिष्णुः 
उद्धता विप्णरुना लक्ष्म 

1 

रुकारेणोच्यते तथा । मकारस्तुतयोदासः एत- 

तप्रणवलक्षणम् ? ८ अकारार्थो दि विष्णुस्ात् 

अग्ययः पुरूषः प्रभुः । उकाराथैः भियेव स्वात् रोक 

माता सदा रमा। जीव एव मकाराः पाोत्तामास्या - 

त्नूपमा › इत्या{दभणवविवरणरूपश्चुतिस्खछाति द्ध) 

विष्णुः, स महेश्वरः -स एव सर्केवर इति मन्त्रार्थो 

ग्राद्यः | येवा: अस्य मन्नस्य रद्रस्वरूपाधिक्यप्रति- 

पादकलमाहूः, ते पाद्योत्तर (२२६-अ.) पुराणस्य - 

ने:॥७३॥ तस्मान्महन्वरतवन्तु वाखदेमे म्रतिष्ठितम्। 

। निपादिनूतस्तु दकाया अपिचेन्वरः ॥ ७ ॥ 

विनू।पद्वयलश्वयन्तस्यव सकरात्मन; | श्रीभूनोल्छयप- 

तिर्योऽसौः ईशरस्समुदाहतः॥ ७५] तस्मान्मदे.धर- 

त्वन्तु वासुदव प्रति! ष्तम्?--इाति) [नस्तरभास्या नान्न 

विस्वेणीमदे । अथश्िखाविलसादिषु अस्मदाचायै- 

व रिस्तरेण प्रपञ्चितस्तत्र द्रष्टव्य इति ॥ 

५. मनै. २-७४. अन्न `“ जह्यपद-वदपरम् | 

<स्थृदाः इत्यनेन - "यदा यदा वेदस्यारम्भः समास्नि- 

श्च, तदातदा) इति विवश्षितन् । (लवयने,ङ्तम्पूर्वन्ः 

इत्यस्य -`पूधैमोङ्कारसादिल्येन अचचचारितौ वेदः, वि- 
स्कृतत्तया, सङ्गहण परमतात्ययमिषयभूतप्रथाना्बोपं 

नजनयतिः इति विवक्षितम् । “परस्ता विद्धीय॑तेः 

इष्यनेन “प्रणवसा दियेन असमापित्तो ३दः प्रधान।(य- 
न बोधने निनानन्तानुपयुक्तवाक्याथवोघकों मवति" इ, तै 
[इ 

विवल्षितम् ॥ 

4, 

५? 

र॥प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः शछाखचोदिताः सततं सर्वदा जह्मवादिनां ब्रह्मवद नरीखानम्॥ 
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साभ्यन्ते;प चं वेदानां वैदिकानां च यज्ञादीनां क्मेणामोमितिशब्द्ान्वयो काण्तः;जोमिति- 

काब्दान्वितवेदध्यारणात्तदन्वितयज्ञादिकमेकरणाच्च ब्राह्यणशशब्दानेदे टानां जवाणकाना- 

मप्योभितिद्याब्दान्वयो वर्णितः ॥ २८ ॥ 

अथतेषां तदितिराब्दान्वयघ्रकारमाद्--- 

तदित्यनभिसन्धाय फं यज्ञतपःक्रियाः । 

दानाक्रयाश्च त्रवधाः ्रयन्त माक्षकाह्कमः ॥ २५५ 

फङमनप्िखन्धाय वेदाध्ययनयज्ञतपोदानक्रियाः मोश्चकाङ्किभिखेचणिकेयोः क्रि- 

यन्ते, ताः ब्रह्मराप्तयुपायतया ब्रह्मवाचिना तदि तिशव्देन निदेदयाः'" सख वः कः एक य- 
_ __- ~ ~ ----~---- --~ ~~ ~ 

तागप्यल शोके प्रणवान्वयस्तूचित इत्यमि प्रायेणाह--पवामेति।ओमिस्युदाहरणकवत्वन्यपदरन तद् 

न्वितश्चद्यवादित्वव्यपदेडेन च ब्राह्मणानासप्योमितिदब्देनान्वयः प्रद्ाशसत एवव्याह--आामततेद्या 

ब्दान्वितवेदधारणादिति ॥ २२४॥ 

एवं स्र्गापवमसाधनसमस्तवेदिकसाधारणे प्रणवान्वयरूपं॑लश्चषणसुक्तम् ; अथ तत्सच्छन्दां 

मोश्चखाधनानां बिवर्मसाघनानां च विदोषखक्च्रतयोच्येते । वक्ष्यति च॑तदष्टादशारम्भे “ "वंदिकस्य च 

कर्मणस्सामान्यलक्चणं प्रणवान्वयः ; तत्र मोक्षाभ्युदयसाधनयोभंदः तत्सच्छब्द निदस्यत्वेन ˆ इति । 

एतेषामिति जयाणां परामर्चाः ! उक्तानां यज्ञादीनामुपलक्षणतया वेदेष्वपि तच्छन्दप्हठत्तिज्ञापनाय वे 

दाध्ययनोपादानम्। “मेोक्षकाङ्धिभिः' इत्यनेन सूचितमाह --्रह्मप्राक्तिसाध्चनतयेति। तदिति फल- 

मनभिसन्धायेत्यन्वयः । तच्छब्दामिघेयब्रह्मप्रात्तिा घनतया तेच्छब्दोपचार्यतया जुद्धा फलान्तरमन- 

भिसन्धायेवयर्थः ; इतिकरणसामर्ध्यात् 'उदाद्स्यः इति पदं वा पूर्वचछोकाद नुज्ञनीयमित्यभिप्राये 

णाह-- तदि तिद्राब्दनिर्देदथा इति । तच्छब्दस्य ब्रह्मनामल्वे सिद्धे हि तेन त्प्ा्तिसाघनतयेति 

छश्चणा, तदेव कुत इत्यत्र तदिति श्रुतेरूपञ्रहणेन विशादीक्रतत्वमभिप्रेवयाह-- सव इति 1 भगवन्नाम- 

सदसे ‹ भ्रानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ` इति प्रक्रमात् “ नाम्नां सदम् ` इति निग - 
मनाच यत्तदादि खब्दानां सर्वनामतया व्यापिन।मपि विरशेष्रतस्साश्चात्परत्रह्यनामत्व सिद्धमिति भावः । 

प्र-पााशमार.आनु-सदल*२५४-९२॥ २१. दन्द. अद्घेषवेदाथदाद। निः सनकसनन्डनसनत्कुमारनारद- 

पा॥ २. गी. १८. अ. १. शयो. भाष्य. अव ॥ अश्यत्तिमिः; परिगीतानि-` एव सरूपाणि, एवंने- 

३. तच्छब्दो पचायमिपि- पा॥ मित्तानि, एवे वाचकानि" इति परितः परेतो दुग्ध- 
[निरे 

४. मारते-आनुज्ला-२५४. अ-१३॥ ध्यानि ना- , वेनुवत् अभिनिविद्चमानेः ग्रीवया म्रयुक्तानि याते 

मानि गणानि विख्यातानि महात्मनः । कहषिभिः ; नामानि, तेभ्यः एेकस्मादेकेवं मधुकस्कमेण समा- 
^ क कका + [> ह ^ भूः , ~~ ५ [ष 1 9 चत् = 1 

पासिमीतानि ताने वक्ष्यामि मूतय ?॥ ग'णानि-- | हय भगवता व्यासेन स्तवरूपेण कीर्तितानि सम्भ 

युणेम्यः कर्मम्यश्च निनित्तमूतेम्यः आगतानि योगि । दायपारम्पयैणास्मत्पवन्त सम्प्रात्तानि तुभ्य वक्ष्यामि । 
[4 ५. न्। [3 द ष ५ 

किमभन््मूतय-नूति.-नवन-सत्ता, अना दिस्तसारद- कानील्ययेः । युणब्द; कर्मणोऽपि प्रद्म्कः 1 *भव- 

दन्नात्मनो नासां निर्क्तं युणकर्मेणाम्? * गौणानि म~ | धिविनष्टात्मन पुनरुञ्जी वनायेल्यथैः । मिस्तरेणा- 

म नामानि कीतितानि च कानिचित्। निरूक्त्कमेजा ~ | स्याथ; सदहखनाममाभ्य द्र्टन्यः॥ 

नाच्च णुष्व प्रयतोऽनवः इत्याःदवचनाव् । विख्या- | ५. भार.आनु, २५४- १०८॥ “इतीर् कीत नी - 

तानि-छन्दोभाषयो; प्रवृच्यादीनां प्रयोगमूयस्त्वात् | यस्य केशवस्य महात्मनः । नाद्धा सस्र ॒दिव्याना- 

चदसाधारण्येन प्रसिद्यनि रूढानीलयर्थः। ऋषिभिः-- | मशेवेण प्रकीर्तितम्? 
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राीत्तत्पदमचुत्तमम्'इति तच्छब्दो हि ह्याची प्रसिद्धःःप्पव वेद्ाध्ययनयज्ञादीनां मो- 
क्षसा धनभूतनां तच्छब्द निर्देदयतया तदितिरब्दान्वय उक्तः; जव्णिकानामपि तथाविः 
्रवदाभ्ययनाद्यनुषछठानादेच तच्छञ्दान्वय उपपच्चः ॥ २५ ॥ 

अथष सच्छब्दान्वयपकारं वक्तुं खोके सच्छब्दस्य व्युत्प्तिप्रकारमाह -- 

सद्धावे साधुभावे च सदिवयेतत्पयुञ्यते । 

पशस्ते कमेणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ 
सद्भावे - विद्यमानतायां साध्ुमाव--कस्याणमावेखं सवैवस्तुषु सदिव्येतत्पदं भयु- 

तािचछोकेऽनचुक्तस्यापि वेदाध्ययनस्य प्रयोजकेन सग्रहीतत्वमाह --पवमिति । तथापि चयाणामन्वयो न 

सिध्यति, बाह्यणशब्द निर्दिष्टानां चेवर्णिक्रानां मोश्वसाधनत्वनिबन्धनतच्छब्द निर्देख्यत्वाभावादित्यजाह 
--जवर्णिकानामपीति । ‹ मोश्चकङ्किभिः क्रियन्ते * इत्यनेन परम्परया तदन्वयस्सूचित इति 

भावः ॥ २५ ॥ 
चयाणां चरिभिरन्बये प्रतिपिपादयिपिते 'सद्धावे साध्रुमावे चः इत्यप्रस्तुतोपन्यासः किमर्थं इत्य- 

लाह --अथेषामिति । वथा प्रयोगवखाद्धियमानत्वादिषु सच्छब्दप्र्तिरङ्गी करियते, एव प्रस्तुतेऽपी- 
त्यभिप्रायेणानेकार्थोँदाहरण--विद्यमानतायामिति --असद्धिकक्षणत्वरूपसच्व विषयो वा, वर्तमानत्ववि- 
प्रयो वा सद्धावराब्द इति भावः | '्वाधुकरारी साधुर्मबतिः इत्यादिष्विवात्रापि साधुदज्दः पुण्यादि- 

रूपत्वपर इत्याह --कस्याणमाव इति। तच्छब्दान्वये .मोक्षकाङ्किभिः "इति विरोषणात्, इह वतु 'प्रश- 

स्त कर्मणि इति प्ररास्ततामा्ननिमित्तवचनान्मोक्षेतरपुरुषार्थसा धनलश्षणतया सच्छब्दोऽज व्युत्पाद्यत 

इति भावः । अप्यन्तविजातीवेष्वप्युक्तोपाधिद्वययोगे सच्छब्दो ऽनुच्रत्त इत्यभिप्रयिणाह--सवेवस्तु- 

प-पा॥ः &-४ ॥ 

द॥ तत्” इति अनभिसन्धाय-- "तत्? इति ब्रह्माभिध्ानम् उच्चाय अनभिसन्धाय च 

यज्ञादिकमेणः फलं यज्ञतपःक्ियाः यज्ञक्रियाः तपः क्रियाश्च यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च 
विविधाः श्चेजदिरण्यप्रदानादिरश्चषणाः क्रियन्ते निवैत्यन्ते माक्षकाक्किभिः मोक्षाथिभिः 
मुमुश्चुभिः ॥ २५ ॥ 

ओ तच्छब्दयोः विनियोगः उक्तः! अथ इदानीं सच्छन्दस्य विनियोगः कथ्यते--- 

सद्भावे अखतः खद्धावे, यथा अविद्यमानस्य पुरस्य जन्मनि, तथा साधुभावे च असद्- 

आ।।तत्फट मे स्यादित्यनभिसन्श्राय ॥ २५ ॥ 

सद्धावशाब्देन प्रजननं सूचितम् 1 ओपित्युक्त्वा अनभिसन्धाय फलं यज्ञद्ानतप- 

ज॥ "तदित्यनभिसन्धाय इति वाक्य ब्रह्मणीव यज्ञादावपि तच्छब्दस्य प्रब्रत्ति प्रतिपादयतीति ज्ञापयित 

योजयति- तद्विति । वेदोक्तं स्वगादिकम् | २५ ॥ 

सद्धावे सत्तायामिति प्रतीतिनिरासाथमाह --सद्धावेति । प्रजनन प्रागसतः सत्तापादनम् । 
यद्यपि सद्धावरान्दः सत्तामाललवाची, तथा ऽप्यच ह्मणो जगजनकल्वस्य विवश्चितत्वात्सत्ता विदशेषप्रज- 

ननपर इति ज्ञायत इति प्रतिपादयितु स््रचितमित्युक्तम् । नन्वनेन यज्ञादीना केतिकर्तव्यता प्रतिपा- 
दिता भवतेत्यत आह--ओग्रिति । उक्तोङ्धारा्थक्लानपूवंकम् अनभिसन्धाय फर ह्मयाभिखन्धाय 
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राज्यते खोकवेदयोः; तथा केनचित्पुरुषेणाञुष्ठिते छोकिके परशास्ते--कस्याणे कर्मणि 

सत्क दमिति सच्छञ्दयो युज्यत --पयुज्यत इत्यथः ॥ रदे ॥ 

यज्ञे तपास दान च स्थतिस्सद्ति चाच्यत | 

कमे चव तदर्थाय साद्ल्यवााम्यत || २७ 

अतो वेदिकानां अवर्निकानां यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः कस्याणतया सदित्यु- 
च्यते; कर्म च लदर्थायं-वर्थिका्थीयं यज्ञदानादिकं सदिव्यवाभिधीयते; तस्मद्धेदा 
ताष्विति।“प्रयुज्यतेइत्यविडेषनिरदे शात्मयोगस्य सार्वल्िकत्वेन दाढर्य सूच्यत इत्याद--खोकवेदयो- 
रिति। "तथा+इति ग्रस्व॒तासन्ने खोकिकोदादरणार्थम्+अन्यथा पुनरुक्ति्रसङ्गादित्यभिप्रयिणाह--खोकिक 

इति । ्साधुभावेः इति निर्दिष्टमेव निमित्त प्रकृतासन्नो दाहारणान्तरे प्रश्स्तशाब्दे नावता्यैत इत्यभि- 

प्रायेणाह--कल्याण इति । धाठुलीनार्थव्यज्ञनमा मुपसगेण क्रियते। अतोऽन शोके 'युज्यतेः “प्रयु- 

ज्यते" इतिपदद्वयमेकार्थमिव्याइ-- प्रयुञ्यत इत्यथे इति ॥ २६ ॥ 
एव सच्छब्दस्य व्युत्पत्तिप्रकारे प्रयोगे चोदादत्य तदुपजीवनेनानन्तरे छिलक्षयिषिते बाह्यणादि- 

िके तत्प्रयोगोपपत्तिरुपसह्ियत इत्यिप्रायेणाह-अत इति । स्थितिमुखेन स्थातणां स्थापकरानां च 
वेदानां सच्छब्दार्थान्वयो.ऽर्थादुच्यत इत्यभिपयेणाह--वैदिकानामिति। अध्यायान्तेषु “ओं तत्सत्" 
इति पाठट। स्स्थतिशब्दोऽत् अन्तपर इति व्याख्यान्तरं प्रकृतोपयुक्तप्रसिद्धतमा्थ सम्भवत्ययुक्तमिति 
भावः | सितिशब्देन बुद्धाबुपस्थापिता स्थातारस्तच्छब्देन परागृष्यन्त इत्यभिप्रायेणाह-- तै वर्णिका- 

(यमिति । त्रविघनिर्देशविषयतया प्रकृतेश्वराथीयम्ः इति व्याख्यान्तरमतिव्यवदहितपरामर्शात्सर्वेषां 
यज्ञादीनामतदर्थीयतस्वाच्च अगुक्तसिति मावः । यज्ञाद्यर्थीयसाघनसम्पादनरूपकमणि सच्छब्दनि दरावच- 

नादपि प्रक्रान्ते यज्ञादावेव तदुक्तिरिहोपपन्नेयभितरयिणाह--यज्ञदानादिकमिति । 'तदर्थीयम्ः इति 

यत्तस्य असाधोः सद्धत्तता साघुभाषवः तस्मिन् साधुभावे च'सत्? इत्येतत् अभिधानं 
ब्रह्मणः पथुज्यते असिध्ीयते । परशस्त कमणि विवाहादौ च तथा सच्छब्दः पाथं 
युज्यते पयुञ्यते इस्यतत् ॥ २६ ॥ 

यज्ञ यज्ञकर्मणि य खितिः; तपसि च या सिथिः, दने च या स्थितिः, सा 'सत्ः 

इति च उच्यते विद्धद्धिः । कमच पणव तदर्थीयं यज्ञदानतपो्थीयम्--अथवा यस्य 

| आद्कतामातप्ातनामसाम्याद्द्यव नेष्पादेत भव्तीव्याङयः | २६॥ 

जच ब्रह्मज्ञानभक्किपूवक तद्विषयत्वेन निष्ठया वेदोक्तप्रकारेण ब्राह्मणे; सहेत्यपि ग्राह्यम् । आदिपदेन 
जपादि्रहणम्। षष्ठी चृतीया्थ । नामसाम्यात्-- नामक्ताम्येनावगतात्तत्प्रतिमात्वात् । घटादीनामपि 

ब्रहयप्रतिमात्वसाम्यात्को विशेषो यज्ञादेरियत उक्तम्--अतिपीतेरिति । बरह्मणः यज्ञादिषु निष्पा- 
दित प्रतिष्ठापितम् । अत एवं क्रियमाणे यज्ञादिकं साच्िक्रमन्यद्राजस तामस वेव्येवमितिकर्तव्यता 

प्रतिपादितेति वाक्यश्चेषः। अत्र हि “ओ तत्सत् इत्यनेन ब्रह्मणो यन्नामच्नयं, तच्यज्ञादेरपि वाचकमिति 
प्रतिपादितम् । तेन यन्ञदे॑हप्रतिमात्व सूचितम् । ब्राह्मणा इत्यादिनोङ्कारं ब्रह्मणि यज्ञादौ च व्यु- 

स्पाद्य तदु्वारणाचार उक्तः । तेनाथस्मरण प्रूवकरमोकारसुचार्य वेदोक्तप्रकारेण ाद्यणेः सह यज्ञादिकं 
कार्यमिति सितम् । तदित्यनेन तच्छब्दो यज्ञादौ ब्रह्मणि च व्युत्पादितः । तेन फरमनसिसन्धा- 
य ब्रह्याभिखन्घाय चेति छन्धम् । सद्धाव इत्यनेन सच्छब्दो ब्रह्मणि व्याख्यातः । तेन बह्यन्ञा- 
नपु्वैकमिति कम्यते ॥ २६ ॥ 



श्छो- २,७-२.८.] सप्तदशो ऽध्यायः. <दे५ 

रापवेदिकानि क्मांणि बाद्यणद्छाब्दनिर्दिंशाखेवार्णिकाश' भ तत्सत्'इतिराम्दान्धयङूपल- 
क्षणेन अवेदेभ्यश्चवेदि केभ्यश्च व्याच्न्ता वेदितव्याः ॥ २.७ ॥ 

अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्| 
१ [१ ¢ क [प 

असाद्रत्युस्यत पाथ न च तत्मत्यना इदह॥ ८ 
ॐ तत्सदिति. 

इति श्रीमद्धगवद्भधीतासूषनिषत्सु परनब्द्यविद्यायां योगदासखने भीङ्ृष्णाज॑नसवदे 
अद्धाल्तयविभागयोगो नाम सत्तददो.ऽध्यायः ॥ १७ | 

भीकृष्णाय् परजकषणे नमः 
अश्रद्धया कतं शास्त्रीयमपि होमादिकमसदित्युचख्यते ; कुतः न च तत्पेद्य, नो 

ता॥सामान्यसंङ्गदावरूम्बिना आदि शब्देनाध्ययनादिमहणाद्वेदानामपि सच्छन्दान्वयो ऽन प्रददीत पएव। 

भवत्वेवं चयाणां निभिरन्वयः, तदुक्तिरिह किमर्थेत्यत् छक्षणोक्ति्रयोजनभूतविविक्तान॒सन्धानप्रतिपादन- 

मुखेन “ओं तत्सत्” इत्या दि रोके; फकिते वदन्नुपसंहरति -तस्मादि ति।यच्व--केश्चित्^ओं तत्सत्” 
इत्यमीष वाक्यत्वकस्पनेन वाक्यार्थवर्णन, यत्फलाभिसन्धिरहितं कर्म, तच्छोभनमिति युक्तम् $ तदो- 

न्तदेवेत्यर्थः--इति; एतदेवं विवश्चितसित्यत्र न कश्चिद्ध; ; नचोपयोगः; लक्षणत्वामि धानं त्वनुष्टानो - 
त्रमिति भावः ॥ २७ ॥ 

‹डाख्रविधिमुत्खस्यः इत्यादिना अध्यायारम्मे प्रश्नोत्तरसुखेन भद्धायुक्तस्याप्यशाल्नीयस्यासुरत्वे- 
नाचक्वै प्रतिपाद्य सास्वीयस्य ततों व्यःङत्तिर्दरदिता; इदानीं व्यतिरेकेण प्रकृतानां सदिति निर्देशाहैस्व- 
डदीकरणाय शाखीयस्यापि श्रद्धारदहितस्यासच्वमुच्यते । विदिष्टग्यतिरेकस्य विदोषणामावि विशेष्याभावे 
च समानत्वादित्यमिपायेणाह--अश्चद्धया कृतं शास्जीयमपीति । कतच्न्दस्य हतदत्तयोरन्वयः । 
(तप्तम्, इत्यनेन तपसः कृतत्वसिद्ेुतदत्तशब्दावत्र मावाथौँ । एवं कृतशब्दस्य विरोषणतयान्वयेऽ- 
पोश्चिते सामान्यविषयपरोपकारादिविषयत्वकुतिरयुकेति च भावः । यच्यध्यशास्नीयवनिरयपतनेकदेतुत्व 

नास्ति, तथापि _तत्तदवाक्योदितफलाभावादसच्सुपपद्यत इत्यभिप्रायेण हेत्वाक्खी दशंयति-- कुत 
भ्र-पा॥ १. सगर्दीतमात्राव. पा॥ 
=-= 

स॥भमिधानच्यं धकूतं तदर्थीयम् इग्वरार्थीयम् इत्येतत्, "सत् इत्येव अभिधीयते। तत् 
पतत् यक्ञदानतपञओदि कर्म असात्तिकं विगुणमपि अद्धा पूवेकं ब्रह्मणः अभिधानज्रय- 
प्रयोगेण सगुणं सास्विकं खम्पादितं भवति ॥ २७ ॥ 

तत्र च सर्बत्र श्रद्धापभध्ानतया खै सम्पाद्यते यस्मात् , तस्मात्--अश्रद्धया इतं 

हवनं कृतम् , अश्रद्धया दत्तं ब्राह्मणेभ्यः, अश्चद्धया तपः तत्तम् अचुष्ठितं, तथा यश्रद्ध- 

यैव छृतं च यत् स्तुतिनमस्कारादि,+तत् सर्वम् "असत्" इति उच्यते --मरपासिसराधन- 

मा्गबाद्यत्वात् पाथ न च तत् बह्ुलायाखमपि गत्य फराय, नो अपि इह्य, साश्ु- 
भिः निन्दितत्वात् इति ॥ २८ ॥ 

इति भ्रीपरमदंस परिव्राजकाचार्य गोविन्दभगवत्पूज्यपादसिष्य शीमच्छङ्करभगवत्पादकृतो 

्रीभगवद्भीताभष्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

` ज्ञ॥यज्ञे तपसि कर्मं चैवेत्यनेन यज्ञादिषु सच्छन्दो व्याख्यातः । तेन जक्षविषयत्वेन निष्ठया चेति 

कग्धम् । अश्रद्धयेत्यनेन ब्द्मभक्तिरपीतिं ॥ २७ ॥ 
709 



८६६ श्रीमद्धगवद्रीतायां [शो २८. 

यादृह-- न मोकाय, न सासारिकाय च फखायति ॥ २८ ॥ 
इति शरी मगवद्रामानुजविरविते शमद्रीतामष्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

श्रीमते रामानुजाय नमः. 

ता॥इति। “येय पेते*इति श्चुत्यविरोधेन प्रेय शब्दस्य मुक्तद शा विषयत्वोपपत्तो "मोक्षकाङ्किभिः"इत्याद्यु- 
्तफरन्यतिरेकेस्य 'न च तच्पेतव्य इत्यादिना विवश्ितत्वमाह-न मोक्चायेति। परिरेषसिद्धमिदसब्द - 
स्यार्थमाह-- न सांसारिकाय फलायेति! ्रद्धायुक्तमप्यवेदिकं, वैदिकमपि श्रद्धाहीनं दशदृष्टप्रयोजन- 
विरहादननुष्ेयम्; उभयविधप्रयोजनयोगद्रेदिकमेव शद्धा पूतमेवानुषेयमित्यभ्यायसार इति भावः॥२८॥ 

इति कवितारकिंकसिंहस्य' सर्व॑तन्स्वतन्लस्य श्रीमदेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु 

भगवद्रामाचुजविरचितश्रीमद्रीतामाष्यरीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां 
सततदणो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

श्रीमते निगमान्तमह देशिकाय नमः. 

प्र-पा।। १. कोप. १-२-२१. ध्येयं प्रेते तैचिकित्सा । माचक्षते। अन्येतु -वित्तिमाच्स्यैव सतोऽविद्यास्तमयम् । 

मनुष्ये अस्तीलयेक नायमस्तीत्तिचकरे । एतद्धेयामनु- | अपरे पाषाणकस्पस्यात्मनो ज्ञाना्श्ञेषविशेषणगुणो - 
शिष्टस्त्वय।हं वराणामेष वरस्तृतीयः `› ॥-- नचिकेता | च्छेदरक्षणै कवल्यरूपम् । अपर -अपहतपाप्मानमभ्यु- 

आह-- येयमिति! अत्र धिकरणे इमम्मन्तरं प्रस्तुत्य इत्थं | पगच्छन्तस्तस्येवोपाधिसंसगनि भित्तजीवभावस्यो पाध्य- 

हि माष्यक्ता “अल्ल परमपुरुषा्थरूप ब्रह्मप्रािलक्ष- । पगमे तद्धावलक्षणम्मोक्षमाचक्षते । चय्यन्तनिष्णाता- 
णमोक्षयाथास्म्य विज्ञानाय तदुपायभूतपरमात्मात्मो - स्तु--निखिल्जगदेककारणस्या रेषहयप्रत्यनीकानन्त - 

पासनपरावरात्मतत्वजिज्ञासयायम्परक्षः क्रियते । प- | ज्ञानःनन्दैकस्वरूपस्य स्वाभाविकानवधिकातिरयास- 

वच्च येयं डते” इति नररीरवियोगमाव्राभिप्रायम् ; | इयेयकस्याणयुणाकरस्य सकठेतरविलक्षणस्य सर्वात्म 
अपितु सर्वबन्धविनिमोक्षाभिभायम्। यथा "न ब्रेल सं | भूतस्य प्रस्य नह्मण; शरीरतया भाम् भूतस्यानुकूका - 
जास्ति'ङति । अयमथः माक्षाभिक्ृते मनुष्य, प्रते ' परिचन्नज्ञानसरूपस्य परमात्मानुभगैकरसस्य जीवस्य 
स्वेबन्थविनिर्क्ते, तत्स्वरूपारषया वादिविप्रतिपत्ति- | अनादिकमौविचोच्छेदपूषैकस्वामाविकपरम।त्मानुभव - 
निभित्ता अस्तिनास्त्यास्मिका येयं विधिकिस्ता, तद- ¦ मव मोक्षमाचक्षतते । तत्र मोक्षस्वरूपं तत्साथनश्न त्व- 

पनोदनाय त्त्सररूपयायथात्म्यं त्वेयानु्िष्टोऽ्द, विद्या  त्पसाद्ात् विद्यामिति नचिक्रेतसा पटो खृष्युः?- इति 

विजानयाम्-इति । तथा हि विप्रतिप्यन्त--के- ¦ माषितम् । श्च॒तमकाशिकायामपि विस्तरेण दष्ट्यम् ॥ 
चित्-वित्तिमात्रस्यात्मनः स्वरूपाच्छित्तिलक्षणम्मोक्ष- , 

आतथा च ऋग्बदखिरेषु-- “ओं यज्ञा निष्फलं केम तत्स्यात्सददै तदथ कर्मेति चदृन्ति 
देवाः । तच्छब्दानां सन्नि धेन्रह्य प्रीतेस्तद्र पत्वाजजनितं बह्म तस्य इति ॥ २८ ॥ 

प् 

इति भीमदानन्दतीथंमगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्रीताभाष्ये सक्तदश्यो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

जअनन श्ुतिसतमतिमाह--तथा चेति । ओं यजाद; बेदानोतत्वात् । निष्क कलभ 
त्वात्तद य जह्यावे्रयम् । एव तच्छब्दाना बद्मरब्दानाम् । यज्चादिष्रु सनिघेरवगततद्र पत्वात्तत्पातिमा- 
त्वात् तस्योक्तप्रकारेण यन्ञादीनामनुषावुः ॥ २८ ॥ 

डति भीमदानन्द तीयंभगवत्पाद् व्चार्थबिरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीथ॑मुनिविरचितायां 

परमेयदीपिकायां सदो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 



श्रीः 

श्रीमते रामानुजाय नमः. 

भ्रीपदयायुनयुनिपणीतः 
श्रीमदरीता ¢^ ¢ 

+ श्र धसप्रहः. 

अशाखमासुर इत्लं शासनीं गुणतः पृथक् । 

क्वणे शास्जसिद्धस्य भिधा स्तदशोदितम् ॥ २१॥ 

भीमव्यामुनमुनये नमः. 

,----------~ ------~-~--~-~--------~-------------~------~-- --- -~--- -------~-~ 

्रीमन्निगमान्तमहादेशिकविरचिता गीताथसंग्रहरक्षा, 

अत्र माष्यम्--“ददानीमराक्चविदित्ययुरत्वेन अफर्त, शास्रविहितस्य च गुणतसेविध्य, 
शाखरसिद्धसय लक्षण चोच्यते इति । शाच्र यस्य विधायकत्वेन नासि, तदशाख्रमियमिपरयेण-- 

'अशाघ्विदितस्य' इत्यक्तम् । ओंतत्सदिति चाख्रसिद्धस्य त्रिविधं लक्षणमुक्तम् ॥ २१॥ 

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ॥ 





अष्छादरोऽध्यायः 
[य । । <-> म । । ~~ ~~ 

रा॥अतीतेनाध्वायदधयेन-- अभ्युदयनिदश्रेयससाधनभूतं वैदिकमेव यज्चतपोदानादिकं 
कमै, नान्यत् ; वैदिकस्य च कर्मणस्सरामान्यलक्षणं पणवान्वयः; तत्र मोश्चाभ्युदयसा- 
धनयो्भदः तत्सच्छन्द्निर्देदयत्वेन . मोच साध्वनं च कम फरामिसन्धिरहितं यन्नादिकम्; 
तदारम्मश्च सच्वोदेका्धवतिः; सच्वचद्धिश्च सात्विकाहारसेवया--इत्युक्तम्। अनन्तरं 
मोक्षसाधनतया निर्दि्योस्त्यागसन्यासयोरेकय, त्यागस्य च स्वरूपं; भगवति सर्वैभ्जरे 
च स्ैकर्मेणां कर्तृत्वाजुसन्धानं, सच्वरजस्तमसां का्यवणनेन सच्वगुणस्यावश्योपादे- 
यत्व, खवर्णोचितानां कर्मणां परमपुरूषाराध्नमूतानां परमपुरुष प्रासिनिर्वेतैनप्रकारः, 

ङृत्खस्य गीता शाखस्य साराथौ मक्तियोग इत्येते प्रतिपाद्यन्ते । तज ताचच्यागसन्न्या- 

सयोः पृथक्त्वेकत्वनिणैयाय सख्रूपनिर्णयाय चाज्चैनः प्रच्छति-- 

अजन उवाच-- 

सन्न्यासस्य महाबाहो तसखमिन-छामि बेदिवम् । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिनिष्दन ॥ १ 

ताौक्र्तव्यविशोधनप्रधाने अन्तिमेऽध्यायल्िके ऽस्याध्यायस्य पश्वाद्धावित्वन्ञापनाय षोडश्सतद श- 

योरदेवाुरविभागोक्त्यादिमुखेन हेयोपादेयनिभजनपरतया प्रघद्केक्यमभिप्रेत्याइ --अतीतेनेति । चै- 
दिकस्य क्मैणस्साप्रान्यरक्षणं प्रणवान्वयः, तज मोक्लाभ्युदयसाधनयोर्भदस्तत्सच्छग्द्- 
निदेदयत्वेनेति विमजमानस्यायमभिग्रायः-- विदोषणादिसामय्यंकन्धो ऽयं विभागः । ब्रह्मणः पारो 
क्षयात् (तत्" इति निर्देशः । तञ्जञनि ठु सन्मात्रविवश्चया सच्छन्दः । कमादेते साक्िकराजसतामसा 

इति विभागस्तु कस्यचिदुसयेक्षाकस्पितः--इति। एवसृक्तेष्वप्यर्थघु मोक्षसाधनमूतांशसखरूपशों घनमुत्तरा- 

ध्यायेन कियत इति सङ्खत्यभिप्रायेणाद---अनन्तरमिति । “ ईश्वरे कतरंताबुद्धिस्स्वोपादेयतान्तिमे । 

खकर्मपरिणामश्च गाख्रसारा्थ उच्यते ` इति सङ्गह शोके त्यागसन्न्यासेक्यतत्सरूपानुक्तिरीश्वरे कठैता- 

बु दवेश्योषतया तदुपन्यासादिति मन्तव्यम् । सच्वोपादेयत्वमत्र तास्पर्व्रच्यासिधीयत इत्यभिप्रयिणाह -- 

खत्वरजस्तमसां का्यबणनेनेति । 'स्वधर्मज्ञानवेराग्यवाध्यमक्तयेकगोचरः' इति सङ्खहारम्भोकभ्र- 

धानकर्तव्यपसेऽल शाखरसारार्थसाब्द इत्यमिप्रायेणाह--- सारार्थो भक्तियोग इति । खर्गादिसाधनानां 

यङदानादीनां खरूपाविरोषेऽपि ययोगान्मोश्चसाध नत्व? तदिदानीं सविशेष रो धयिवुम् अनः परच्छ- 

तात्यभिप्रायेण प्रकते प्रशच सङ्गमयति--तज तावदिति । सतत्वविदृद्धितदुपायादिकथन त्यागादिवि- 
तिष्टमेश्चसाधनकमीथतया। सन्न्यासदन्दस्याश्रमविशेषादिसूढेस्त्यागमात्रेऽपि रात्तः: एथक्तवेकत्वश्का । 
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याल्यागसन्यासौ हि मोश्चसा घनतया विदहितो-- +न कर्मणा न भ्रजया चनेन स्या- 

गेनैके अश्तत्वमानद्युः ---बेदान्तविज्ञानस्ुनिश्चिताथास्स यासयोगादययतयदड्ुद्धसच्वाः। 

ते ब्रह्मरोके तु परान्तकारे पराग्छतात्परिमुच्यन्ति सवं' इत्यादेषु 1 अस्य सन्न्यासस्य 

त्यागस्य च तत्व--याथास्म्यं परथग्वेदितुमिच्छाभि। अयमभिप्रायः- कमत सन्यासल्या 

गङाब्दो प्रथगर्थो, उतेकाथवेच१ यदा प्रथगर्थ, तदा अनयोः पृथक्त्वेन खरूपं वेदितु- 

मिच्छामि; पकत्वेऽपि तस्य खूप वक्तव्यम्-- इति ॥ १॥ 

तावादि विप्रतिपच्यादिमिस्खरूपविशेषानिश्वयः। त्यागसन्न्यासयोर्विेषतस्तच्ल्ुमुत्साहेठमाद---व्या- 

गखन्न्यासौ ह्येति । कर्मस्वस्पे खर्गापवगादिसा धारणे त्यागादिसन्चकविशेषणयागादेव हयपवगसाध- 

नत्वम् । अतः प्रा्ताप्रास्तविवेकेन विशेषणे तत्सा घनत्वव्यपदेशः । सशयविपययो पमद् विष इह 

तत्वशब्देन विवक्षित इत्याद--याथाल्म्यामिति । एथक्तव वेदि तुमिच्छामीप्युक्ते निश्चितणयक्त्वस्य 

तत्तत्खरूपजिज्ञासा प्रतीयते ; नच तयक्तं, पूर्वै प्रथक्त्व निश्चयहेत्वभावादुत्तरत चेकत्वस्यव वक्ष्यमा- 

णतवात् 1 अतो.ऽय प्रभनोऽचपपन्नः; प्रतिवचनासङ्घतिश्वेल्यताद --अयमभिप्राय इति । तच्च वेदित 

मिच्छामि? इययेतदेव विवक्षितम् ; प्रथक्त्वनिरदेशस्वु सखयकोस्यन्यतयोपक्षेपमात्रपरः । प्रथक्त्वमस्ति 

चत्तदेदितुमिच्छामीति वा वाक्याड़ृत्तिरिःयसिप्रायेणाद-- किमिति ॥ १॥ 
__-_---~-~-----~-------_~_~_~ ~ ~---~---~ 

प्र-पा॥ > तै-ना. १०-२१, २२) नकम रीवमेोचन - भगवत््रपतमन्तरेण नोपपद्यते इति भा- 

आनद्युः । प्रेण नाकं निदितं युदह्यायां भिश्राजते , षणा यथोक्त पए्वाथः । वदान्तविज्ञ(नेत्ति - यतयः. 

यद्यतयो विदान्ति ॥ २१ ॥ गेदान्त...स॥२२॥ | संन्यासिनः; यमाषदयुक्ताः वेदान्त वेक्ञानसुनिधिताथ।; 
नक्गेति--यत्-अख्तत्व यतयः प्राप्नुवन्ति, यच्चा- | बेदान्तजनितन्ञानेन उनिश्िततच्वदितपुरषाथा; , 

खृतत्व, नाकस्य -भगवलोकस्य उपरि -परमभ्यो्मान) | सन्न्यासये,गात्-सन्यास्तलक्षणग्रपदनेन, शुद्धसत्त्वाः - 
[कि पो १११ 

निदित राजते, तदग्तत्व-कमग्रजाधनन व्रप्यच् । | निरस्वमक्तिविरापिपःपतया गिमैखान्तःकरणाः;+अनु- 
॥ 

| 
| 

अपितु ‹ सन्न्यात्तस्यागङत्वुक्त; इारणाग।तेरिय › । छितोपायाः) परान्तकाले-चरमशरीर वियोगकाले) त 

इत्युक्तमगवच्रणारवन्दसरणवरणङ्क्ञणल्या यन त्] एके- द्यलोके-मगवटो कं, परामत।त्-उल्छृष्टात् असंसारिणः 

किविलाक्ता इत्यथ, । मक्तिनिष्ठ(नामप्यज्गतया श्रा | परमात्मानम्माप्य, स्यन्लोपे पञ्चमी, स्यं परिमुच्य. 

दनस्यापेसितत्वात् प्रपन्नानाच प्रधानतयापद्वितत्वात् | न्त-बन्धान्मुक्ता मवन्तीत्य्थं;ः ॥ 

४तस्य च वरीकरण तच्छर्णागतिरेवः “एतेषा संसा- | 

दा सर्बस्येव गताशास्जस्य अथः अस्मिन् अभ्याये उपसंहृत्य सर्वैश्च वेदार्थो वक्तव्यः 

इत्येवमर्थः अयन् अध्यायः आरभ्यत । सवो हदि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः अस्मिन् 

अध्याये अवगम्यते । अज्चनस्तु सन्यासत्यागश्न्दाथयोरेव विदोषघुखुल्सुः उवाच-- 

खंन्यासस्य--संन्यासश्ब्द्ा थस्य इव्येतत्- हे महाबाहो तत्वं तस्य भावः तत्व, या- 

थात्म्यनियेतत्, इच्छामि वेदितुं ज्ञातु ; यागस्य च व्याग्म्दाथैस्येव्येतत् , इ्षीकेश 

पृथक् इतरेतरविभागतः, केरिनिषूदन केशिनामा कञ्चित् अखुरः, तं निषरादितवान् 

भगवान् वासुदेवः, तेन तन्नाच्रा सम्बोध्यते अद्छनेन ॥ २ ॥ 

आ।1अनन्तगुणपरू्णय नमः । ३ पूर्वोक्तं साधन सवे रूक्िप्योपसंहरत्यनेनाध्यायेन ॥ 

ज॥अध्यायप्रतिपाद्यमाह--पूवे(क्तमिति । साधन ज्ञानसाधनम् । उक्तस्योक्तिव्ययत्याशङ्कानिरा - 

साय-साश्चष्योपसहरताव्युक्तम् । अनुक्त चगुण्य च वक्तास्य ग्राह्यम् ॥ २॥ 
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रा॥अथानयोरकमेव स्वरूपं, तच्चहदामिति निर्णेतु वादिविप्रतिपस्ि दक्षंयन् भीभभ- 
वाञुवाच-- 

श्रीभगवादुवाच- 
ॐ ¢ # (4 = 4 क क 

कास्यार्नां कर्मणां न्यास सन्न्यास कवयो विदुः । 
८ क 9 (~ 

सवक्मफरखुत्याम प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ ग् 

कचन विद्वांसः काम्यानां कममणां न्यासं खरूपत्यागं सन्यासं विदुः; केचिच्च वि - 
चक्षणाः नित्यानां नेमित्तिकानां काम्यानाच सर्वेषां कर्मणां फलत्याग पव मोक्चश्शाख्रेषु 
स्यागरब्दाथ इति प्राहुः; तत्र हास्रीयत्यागः काम्यकर्मस्वरूपविषयः, सर्वकर्मफरवि- 
षय इति विवादं पदडौयन् एक संन्यासराब्द मितरत त्यागश्ाब्दं प्रयुक्तवान्; अतस्त्या- 

ता॥प्रथक्त्वेकत्वतत्खरूपजिक्ञासया प्रश्न्चेत्-तत्र कस्मिन्नेशे “काम्यानाम्”इत्यादिमतमेदोपन्यासस्य 
संङ्गतिरित्यत्राह --अथेति । अयमभिप्रायः न्यायतो छल नियः प्रतिपायते; संदिग्धेच न्यायावतारः; 
सन्देहश्चात्न वादि विप्रतिपत्तिनिवन्धन इति न्यायविषरयविदश्ो धनाय विप्रतिपच्युपन्या्ः--इति । एतेन 
कथिताथयोरपि सन्न्यासत्यागशब्दयो ्विप्रतिपत्तिप्रशमनाय अस्मिन्नध्याये पुनः प्रश्च इत्यपि सूचितम् । 
पकत्वस्वीकरेण प्रतिवचनात्परथक्त्वप्रतिक्षेपोऽथसिद्ध इत्यभिप्रयेणाह --पएकमेव खरूपमिति । स्वम- 
तस्य^निश्चय श्रणु"इति वक्ष्यमाणत्वात्“कवयः ` “विचक्षणाः"इति पदद्र्य नार्थपाशस्त्यार्थवक्तृगोरवपरम्; 
अपितु विप्रतिपच्युपयुक्तवेदनमालपरमित्यभिप्रयेणाह--केचन विद्वांस इति। अनन्तरश्रोकेन भेदस्य 
“पके, अपेरे"इति व्यक्तमुक्तत्वादिहापि तद्विवक्षेत्यभिपरायेण --केचनेत्युक्तम्। "काम्यानां कर्मणां न्यासम्” 
इति विशेष्रणादि तरेष्रामपरित्यागः प्रतीयते उत्तरत चसर्वकर्मफलत्यागम्'इति विरेषणाद काभ्यस्वरू- 
पत्यागश्चेत्यमिप्रयेणाह--सख्वरूपत्यागमिति। काम्यस्वरूपत्याग वदतामयमभिप्रायः- न तावनियैमि- 

त्तिकवत् करणे प्रत्यवायात्कमीन्तरानरहतापत्तिमयाद्वा काम्यमनुषठीयते। नच लिवर्गसाधनाय,तस्यापवर्- 
परत्यनीकलत्वात्। नच तदेव कमीपवग॑स्यापि स्वये साधनम्. उपासनादिनैर्थक्यप्रसङ्गात्।नच विनियोग - 
परथक्त्वेन विच्याङ्गतया तत्परियहः, , यज्ञादिशरतेर्नियनेमिच्तिकमात्र विषयत्वेऽपि विरोधाभावात् । अत 

एव हि (सवपिक्षा च यज्ञादि श्रतेरश्चवत्' इत्यधिकरणमाश्रमधर्मसपेश्चतापर भाष्यते । तस्मात्खग- 
दिसंश्चनरकदेतवः काम्याः क्रिया म॒मुष्ुमिनाकठयाः --इति। सर्वकर्मफरत्यागमिति वदतां त्वयमाशयः-- 
फरविरो धाद्धि काम्यानां व्यागद्शङ्कयते; अतः फलमेव त्यज्यताम्, न च निष्फलानुष्टानप्रसङ्ः, नि- 

वयनैमित्तिकवदेव भगवत्प्रीतिमात्रार्थतया तदनुष्ठानोपपत्तेः। नचैव न विधिः श्यो वा एतदक्षरं गर्म्मवि- 
दिवा जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वष्रसहसरणि अन्तवदेवास्य तद्धवति' इत्यादिना ऽश्चरशब्द - 
निदि्टपरमपुरुषवेदनावेदनाम्बामेव तस्येव कर्मणो नित्यानित्यफरसाधनत्वभ्रतेः । जतो निलनैमित्त- 

कानामिव काम्यानामपि न सरूपव्यागः--इति । विवादस्य सिन्नविषयत्वायोगादन्र त्यागसन्यासश - 

ब्दयोरेकार्थत्वावस्यभावात्पुथगर्थत्वशङ्कापरिदहारोऽ्थरन्ध इव्याह-- ते ति।एत्तेन - सन्न्यासत्यागम्द- 
योः प्रुथगर्थत्वमङ्खीकृत्य कस्यचित्काम्यसरूपग्रहाणविषयतया कस्यचित्तु नित्यनेमित्तिकफलेयेश्चार्थतां च 

वदन्तः प्रत्युक्ताः । नह्यत्र काम्येतरकर्मफलत्यागमित्युच्यते । ततश्च संकोचकामावात् त्रिविधमपि कमं 
सग्ह्ञाति । तदि दसुक्त-- नित्यानां नेमित्तिकानां काम्यानां च सर्वेषां कम॑णामिति । नित्या - 

भ्र-पा॥ २. गी. १८-४॥ २. शार. २-४-२६ ॥ द° इ. ५-८-१० ॥ 
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रागसंन्यासश्चन्दयोरेका्थ॑त्वमङ्गीरतमिति ज्ञायते;तथा >“निश्चयं छणु मे तच्च त्यागे भर- 

तसक्तम?इति त्यागाब्देनैव निणैयव चनात्" † "नियतस्य तु सन्यासः कर्म॑णो नोपपद्यते। 
` मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः* ‡"अनिष्टमिष्ठं मिश्च च चिविधं कर्मणः फलम्। 

मवव्यल्यागिनां प्रेष्य न तु संन्यासिनां, कचित्? इति परस्प्ररपयायताद् होना तयेोरे- 
काथैत्वं प्रतीयत इति निश्चीयते ॥ २॥ | 
ताानामपि "वाजापत्य दसानाम्ः इत्यादिना फलतयोगो ऽवगतः। अव्र शोके त्यागसंन्यासदान्दयोर- 
्थमेदन्युत्पाद नपरतां निरसितुमेकार््ये प्रस्पष्ट हेतुद्वयमाह-- त थति । नह्य्थदयविषये ऽत्र विमर्ष अ- 

न्यतरस्येव निश्चय उपपन्न इत्यमिप्रायेणोक्तं -त्यागदाब्देनैवेति । परस्परप्यीयताद सनाच्ति- 
अयमभिप्रायः--*नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते इति निषिद्ध एव हि संन्यासः “मोहात्तस्य 
परित्यागः इति त्यागशब्दे नानृ तामसव्वेन निन्यते, अन्यथा जरद्रवादिवाक्यवत्परस्परानन्वयप्रस- 

ङ्गात् । एवं “भवत्यत्यागिनां प्रेय" इत्युक्त एवार्थः (नतु सैन्यासिनां क्वचित्" इति व्यतिरेकेण ददी - 

करियते।मच तदन्यविधिरन्याभावस्य व्यतिरेकः ! अत इमो राब्दावलाप्येकार्थावित्यङ्गीकृतम् - इति- 

परतिवक्ना भगवतेति शेषः ॥ २ ॥ 

प-पाा्गा. १८ ४॥ गी. १८-७॥ +गी. १८-१२॥ २. वि. एु. १-६-३७॥ 

दो॥ संन्यासत्यागशब्दौ तज्रतच्र निर्दिष्टौ न निदुठितार्थौ, पूर्वेषु अध्यायेषु । अतः अ- 
जनाय पृष्टवते तन्निणेयाय भगवान् उवाच-- काम्यानाम् अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं 

परित्यागं संन्यासं खन्यासशब्द्ा थम्, अचुष्ेयत्वेन प्राक्तस्य अनयुष्टानं, कवयः पण्डिताः 

केचित् विदुः विजानन्ति।निल्यनेमित्तिकानाम् अचुष्ठीयमानानां सर्वकर्मणाम् आत्मस्तब- 
न्धितया पाठस्य फरस्य परित्यागः सर्वकरम॑फलख्ल्यागः तं प्राहः कथयन्ति त्यागं व्याग- 
खब्दाथै विचक्षणाः पण्डिताः यदि काम्यकमपरित्यागः फलपरित्यागो वा अर्थः 
वक्तडयः, सवया प्ररिदयागमान्न सन्यासत्यागशब्दयोः पकः अथः स्यात्, न घ्ररपरश्ञ - 
ष्दाविव जात्यन्तरभूता्थौ ॥ 

नयु नित्यनेमित्तिकानां कमणां फलमेव नास्ति इति आडु: । कथम् उच्यते तेषां 
फकखत्यागः, यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः ! 

नेष दोषः, निद्यानामपि कर्मणां भगवता फडख्वच्वस्य इष्टत्वात् । वक्ष्यति दहि भग. 
वान् .अनिष्टमिष्ं मिश्वं चः इति "न तु संन्यासिनाम्'इति च। संन्यासिनामेव हि केव 

आ।।फखानिच्छया अकस्णेन वा काम्यकर्मणे न्यासः।त्यागस्तु फर्त्याग पएव। तथा 
हि भ्राचीनडालश्चातेः ‹ अनिच्छयाऽकमेणा वाऽपि काम्यकमैन्यासो न्यासः फलख्यागस्तु 
त्यागः इति ॥ २ ॥ 

ज।॥ "काम्यानां कर्मणाम् इव्येतं शोकं केचिद्रयाचन्षते-- काम्यानां कर्मणामश्वमेघादीनां स्वस्पेण 
त्यागः संन्यासः । निवयनेमित्तिकादिसर्वकम॑फल्त्यागस्त्यागः' इति- तदसदिति मवेनाह-फरेति। 

वैकस्पिककाम्यानां खगौदिफलानिच्छया विदेषणव्यागेन त्यागो नियतकाम्यानां स्वरूपाकरणेन व्यागः 
संन्यासः काम्यक्र्मणामेव फल्त्यागस्तु त्यागः; करणाकरणे तु न विवक्षिते इव्यर्थः । कुत एतदित्यत 
आह--तथाद्यीति । अकर्मणा अकरणेन जनकाश्वपलयादिभिभुमुक्षुभिसश्मेधादीनामनुदिषटफलाना- 

मनुष्ठानान्न काम्यानां स्वरूपपरित्याग एव नित्यनैमित्तिकफङस्यान्तमकरणद्युद्धेः सर्वापेश्षितत्वेन तस्या- 

गो न युक्तः ॥ २ ॥ 
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त्याज्यं दोषवदित्येके कम भाहूुमेनीषिणः ॥ 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ 

रा॥एके- -म्नीषिणः क्रापित्ता वैदिकाश्च तन्मताजुसारिणोा रागादिदोषटवद्वन्धकत्वात् 

तायव "काम्यानाम्" इति श्टोकेन फलविरोधतद मावद्ासा विरोघो दितः । अथ ‹ व्यान्यं दो- 

श्रवत्, इति शोकेन सखरूपतो दोषयोगतद भावाभ्यां पत्यवायत्वादिमुखेन विवादः प्रदश्यते- वघ 

सापि कापिकेर्यिषिद्धस्वेन दोषतयाङक्ीक्रियते। यशोक्तमीश्वरक्रष्णेन “दशटवद्ानुश्रविकः सख ह्यविद्युद्धः श्च- 

याक्तिसिययुक्तः' इति । उक्तं च प््द्रिलचरर्विः “स्वस्पस्सकरस्युपरिहरस्सप्रत्यवमर्थः' इति! अते वैष - 

हिसा पुरुषस्य द्रोघवामश्ष्यति, कररोश्चोपकरिभ्यनीति तन्मतम् । जत.-“रकरेः इति शब्देन सामान्यतो 

निर्दि्टावादिनो “दोषवन्?इति हेत्वन्वयादि सामभ्यो दोषा ख्यदष्टान्तोक्तिवल्ाद्वा विद्चेषतो व्यज्यन्त इत्याह 

---कपिच्छा वैदिकाश्च नन्मनानुसएरिणइति। एतेन सवंकर्म॑स्वरूपसन्यासवादिनां मतमपि वेदबा- 
ह्यत्वेन दर्धितम् । रागादिदोषचदिति--रागादयो दोष्रा वन्धक्रा इति सर्वसैद्धान्तिकसम्मत- 

स्कात्तदुदाहरणम्; यद्धा कर्मैव तगादि दोष्त्ः अत एव वन्धकसिन्यभिप्रायः । अस्यां योजनायामा- 

प-पा॥ २॥ । २ ॥ ॥ 

स कर्मफ छासम्बन्यं दववयन् असन्यासिनां नित्यकर्मफरपाधि"मतत्यत्यागिनां मेस्य "इति 

दश्लयति ॥ > ॥ 
त्याज्यं व्य क्त्यं द्रोषचत् दोषः भस्य अस्तानि दोष्वत्त् - किं तत् ?-- कर्म. बन्ध- 

देतत्वातच् खमेव । अथा --दोष्रः यथ गादः व्यज्यने, तथा त्याज्यम् इति ष्टके कम 

प्राहः मनीषिणः पण्डिताः साङ्खयादिद्ष्िम् आश्चिताः, आरिकूनानां कर्मिणामपि इति! 
त्रच यज्लदानतपःकर्मं न त्याज्यम् इति च अपर ॥ 

कर्णः ष्ट्व अधिकृताः, तान् उप्पेक््य पटने विकल्पाः न ठु ज्ञाननिष्ठान् च्युर्था- 

[सिनः संन्यासिनः अपेक्ष्य) `क्ञानयोनेन सांख्यानां “निषछठा मया पुरा प्रोक्ताः इति कमौ- 

धिकारात् अपोद्धताः ये. न ताङ् धरनि चिन्ता ॥ 

नयु कर्मयोगेन योगिनाम् इति अधिकताः पत्रं विभक्तनिष्ठाः अपि इह सर्वैदा- 

सख्यार्थोपसहारप्रकरण यथा चविच्ारन्ने. तथा सांख्या अयि ज्ञाननिष्ठाः विचार्यन्ताम् 

इति । 
न; तषा मदद खानामरत्तत्यागानुप्पत्तः । न का्ङ्कसादुषनाभत्त दुःख सङ्काः 

आत्मनि पदयन्ति, इच्छादीनां ्चचश्चभत्वनेव द तत्वात् । अतः ते न कायद्केकादुःख- 

मयात् कर्म परित्यजन्ति । नापि ते कर्माणि आत्मनि पङ्यन्ति, यन नियत कमै मोहात् 
..__ --------------------------------~--

~---~---~----~-~---------~---- 

आोमनीषिण इत्यु क्तत्वत्पूचपश्छाऽपि चराद्य पच फलत्यागेन त्यागो विवद्छितः। यक्षा - 
_- ---------- --- - ~ -~---- ----- ----- 

जौ" त्यास्यं दोषवत् इत्यनेन हेयः कापिलानां पक्त उधन्यस्त इति केचित्; तदखदिति मावे 
नाह--मनीष्िण इति । पूर्वपक्षः पूर्वोपन्यस्तः पञ्चः । ननु `वज्ञदानतपःकमे न त्याज्य कार्यमेव तत्ः 
इतिं -भगवन्यतविरुद्धो ऽसौ कथय ग्राह्य इत्यत आइ -फल्स्यागनेति । फल्व्यागासिप्रायेण यज्ञादे- 
स्स्यामो विवाश्चितस्तत्पश्चे न स्वरूपतः } कुतः १ मनीषिण इति पविञ्ेषणादेव । अतो न भमवन्मत- 

0 
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रा॥सर्व यज्ञादिकं कमै मुमुश्चुणा व्याज्यमिति पाहुः; अपरे-- पण्डिता यज्ञादिकं कमे न 
त्याज्यमिति प्राहुः ॥ ३ ॥ 

“निश्चयं शृणु मे तत्र त्यामे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरूषञ्याघ्र तिविधस्संभकीर्तितः ॥ ~ ¢ 

ता॥दिरब्दो हिंसादिकमपि सग्रह्लाति ! सर्व यज्ञाष्िक कर्मेति --कमरब्दो ऽत्र सामान्यविघयो ऽपि 

यज्ञदानतपःकर्म न वयाज्यम्'इति पक्षान्तरे विदेषणाच्छाघ्लचोदितविषयः:ःतत्र च विरोषकाभावात्का 

म्य॒विषरयववे पौनरुक्त्य सवीवेषय इति भावः । सवेस्त्याज्यत्वे तद्विधायकस्य शास्रस्याप्रामाण्यप्रस - 

ज्ञात्- मुमुश्चुणति विरोषितम्।अपरशब्दो ऽत्र खमतानुसारिविषयः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कारय- 
मेव तत्” इति हि स्वमते वक्ष्यत इत्यभिप्रायेणाह -पण्डिताइति । त्याञ्येपादेयविभागतच्वविद 

इत्यर्थः ! २ ॥ 
"जाम जमनम जक ॥ 

रो परित्यजयुः। गुणानां कम नेव किंचित्करोमि' इति हि ते सेन्यस्यन्ति।*सवेक्माणि 
मनसा सन्यस्य: इद्यादिभिः तच्वावदः सेन्यासप्रकारः उक्तः । तस्मात् ये अन्य अधि- 
क्ताः कमणि अनात्मविदः. येषां च माहानिपित्तः त्यागः सम्भवति कायङ्कराभमयाश्च, 
ते पव तामसाः त्यागिनः राजसाश्च इति निन्यन्त, कर्मिणाम् अनात्मन्ञानां कर्मफल- 
त्यागस्तु, “सर्वीरम्भपरित्यागी"“मोनी सन्तुष्टा यन केनचित् “अनिकेतः स्थिरमतिः" 
इति गुणातीतखक्षणे च परमाथसंन्यासिनः विद्ञोषितत्वात् । बश््यति च निष्ठा ज्ञान- 
स्य या पराः इति । तस्मान् ज्ञाननिष्ठाः सन्यासिनः न इह विवक्षिताः । क्मेफख्त्यागः 
पव साच्विकत्वेन गुणेन तामसत्वाद्यपेश्चया संन्यासः उच्यते, न मुख्यः स्वकमेसं- 
न्यासः ॥ 

सवैकमसंन्यासासमस्भवे च (न हि देहश्ता ` इति दहेतुवचनात् मुख्य एच इति 
चत्- न, हेतुवचनस्य स्तुत्य थत्वात् । यथा ‹ स्यागाच्छान्तिरनन्तरम् › इति क्मफल- 
व्यागस्तुतिरेव, यथोक्तानेकपक्ला चुष्ठानाशक्तिमन्तम् अयनं प्रति विश्वानात्; तथा इद- 
मपि `न हि देहभ्च॒ता शक््यम्' इनि क्मफ्त्यागर्तुत्यथेः न 'सवैकर्माणि मनसा सं- 
न्यस्य नेव कु्वैन्न कारयन्नास्ते ' इत्यस्य पश्चस्य अपवादः केनचित् दद्चायितुं शाक्यः । 
तस्मात् कमणि अधिकृतान् प्रस्येव एषः संन्यास्रलयागविकव्पः । ये तु परमाथेदर्ीनः 
सा्घघाः, तेषां ज्ञाननिषठाधामेव सवेकमेसन्यासङश्षणायाम् अधि कारः, न अन्यज्ञ, इति 
न ते विकल्पाहाः । तच उपपादितम् अस्माभिः ' वेदाविनादिनम् ` इत्यस्मिन् प्रदेशो, 
तृतीयादौ च ॥ ३॥ 

सीर 

आद् स्तत्पश्षम्। -यस्तु कमफर्त्यागाः इाति च वक्ष्याते । अत एकर एवाय पचः ॥ २॥ 

जाविर्द्धोऽसां । कमत्यागशब्दः कथ फल्व्यागेनार्थना्थैवानितयत आह---यस्त्विति । नन्वेवं सति 
ूर्वोत्तराधापन्यस्तयोः परक्चयोरविरोध आपद्यत इति चेत्-सत्यमित्याह--अत इति । अतो मनी- 
षिपक्चत्वादेको.ऽविरूदः । अथं पूर्वोत्तरा घौपन्यस्तः । करं स्वापातप्रतीतिमपेक्ष्य सदे हवीजत्वेन विप्रति- 
पात्तिरियसुद्धावितेति मावः ॥ ३ ॥ 
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रा॥तच्र-प्वं बादिविध्तिपने व्यागे--स्यागविषयं निश्चयं मत्तदङणयु;ल्यागः क्रियमाचेष्वेव 
वैदिकेषु कर्मखु फखविषयतया; कमेविपयतया, कवैत्वविषयतया च पूर्वमेव दहि मया 
िविधस्संप्रकीत्तिंतः--*“मयि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। निरारीर्निममो 
भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः इतिः कर्मजन्यं स्वगौदिक फर मम न स्यादिति कख्लयामःः 
मदीयफङसखाधनतया मदौीयचिदं कञममति कमणि ममनायाः परस्लिागः. क्मविषयस्त्यागः; 
सर्वेश्वरे कठैत्वाचसंश्रानेनात्मनः ककठैतात्यागः कर्वत्वक्िषयस्त्यागः ॥ £ ॥ 

ता॥*तजःइतिरब्दः प्रकृते विप्रतिपत्तिविषय्रतानुवाद ससेन न्यायप्रच्त्तिविघयसदिग्धताद्योतक इत्य- 
भिप्रयेणाह--ष्टवच।दि विश्रतिपन्नइति । "मे निश्चयम्: इत्यनेन मतान्तसेत्यानराङ्काच्युदा- 

सायाह --- व्यागविषयं निश्चयं मत्तद्दयण्वरिति ! मत्तः --म्रमादिदोषरहितादिव्यर्थः। -त्या- 
गोहि ` इत्यादिकं न वक््यमाणसाच्विक्रत्यागादित्रैविध्वविषवं, किं वु साचिकरव्यागावान्तरमे - 

दविषय. " संग्रकीर्वितः ` इत्यस्य प्रायुक्ततत्परत्वस्वारस्यात्, हिशब्देन शओोतृसंग्रतिप्यादिपरतीतेश्चत्य - 
भिप्रयेणाह-- त्यागः च्ियमाणष्वेचेत्यादि।-मयि सर्वाणिःइत्येक एव छो कद्िवि घवयागपर इति अ- 
त निष्फलानुष्टानसरूपल्यागं,साङ्खयमतदङ्का च प्रतिप्ु चयाणां स्वरूप विचिनक्ति--कर्भजन्यमि- 

त्यादिना । मदीयफङसा चनतये --दि--स्वकीवप्रीत्तिाधनतया स्वार्थमेव भगवान्प्रवर्तवतीति हि 
मुमुक्षोरयस्षधानसिति मावः । स्वकरतत्वस्य ताद धीन्यतद नुमतिसतपेक्चत्वादिभिस्सर्वश्वरे कर्तरत्वानसंधा- 
नमर् । कव्रृत्वत्यागस्तु जनेककव्रेके परपरयुक्तस्वात्मकवकत्वानुसन्धानासल्युत्तरत्र विद्ांधायव्यते ॥ ४ | 

पर-पा। १. इति निष्कैः । अचर स्वरूपत्याग-इति सुगमः. पाठः ॥ 

दा।।तत्र पतेषु वचेकल्पभदेषु-- निश्चयं इष्णु अवनच्छस्य मे मम उचनात् तत्र त्यागे 

त्यागसंन्यासावक्छस्प यथादरखित भरतसत्तम मर्तान स्घ्ुतम । त्यागा हि--स्या- 
गरसं॑न्यासराग्द्वाच्य दहि यः अथः स एक एवति अभिप्रेय आह व्यामो हिः इति- 

पुरुषव्याघ्रः चिविधः चिधकारः तामसरादि थकारः सथकाततिंततः शाखघु सम्यक् कथितः 
यस्मात् तामलादिभेदेन व्यागसन्यासखब्द् वाच्यः अयः अधिकृतस्य कर्मिणः अनात्म- 
ज्ञस्य चिविध्ः सम्नवति; न परमाथेद् शिनः, इत्ययमथः इूज्ञोनः तस्मात् जत्र तत्वं न 

आ]तल्पकारं चाह-निश्चयमित्यादिना।यज्ञभद् उक्तो द्रव्ययज्ञा इत्यादिना।दनेत्वम- 

यदानमन्तरचति । प्तेषां मध्ये यत्कचिद्यज्ञाः्दे क कतव्यमचल्य्थः । अन्यथा ब्रह्मचारी 

गृहस्थो चा वानप्रस्थो यतिस्तथा यद्ीच्छेन्मोश्वम(स्थातुसु त्तमाच्रममाश्रयत्त्' इत्यदेव्या- 

खस्खतिविराश्वः । ज्ञानयज्ञवद्याभयद्नन्रह्मचयादितपसो हे त । अतो यद्धचोऽन्यथा 

जान केवलं मनीषिण इति विदोषणसामध्यौदेवसुच्यते, किं ठु भगवतापि तदविरोघपरकरारस्य 
व्युत्पाद्यमानत्वादिति भ वेनोत्तरवाक््यतात्पवंमाद-- तदिति । ननु परमहंसानां वज्ञदानयोरभावात् 
कथमुच्यते “न व्याञ्यं कार्यमेव तत्? इति्तवाह-- यज्ञेति । न ज्यो तिष्टोमादि कमेव यज्ञः घनदाना- 

दिकमेव दान द्त्वा पारमदहस्यमेव कुतो न निराक्रियत इत्यत आद--अन्यथति ॥ यतिहेसादेः। 

आसात म्राप्वुम् । उत्तमाश्चमे पारमहस्यम् । नन्वेतेषां मध्य इत्येव व्याख्यानेऽपि कथ परमहस्रानां 

यज्ञादिसंमभव इत्यत आह-- ज्ञानेति ! वदुत्रीहिलयगर्मः कमधार्योऽयम् । विद्याभयविषय दान 
येषां ते तथोक्तास्ते परमहंसाः । ननु पारमस्य दि प्रडत्तः भियत्रत दिरण्वगमंण निवारित इति पुरा- 
गेषूच्यते, तत्कथं पारमहंस्यकर्तंब्यतेत्यते आह---अत इति । उक्तवाक्यविरोधादेव वाक्यत्वाबि्य- 
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यज्ञदानतपःकमम न त्याञ्यं कायेमेव तच् । 
रा॥यज्ञदानतपम्परश्चति वैदिकं क्म मुमुक्षणा न कदाचिदपि त्याज्यम्. अपित्वापया- 

णाददरहः कार्यमेच ॥ 
ङतः) 

यज्ञा दान तपश्चव पावना मनाषणाम् ॥ # 

ज्ञद्ानतपभ्प्रश् तीनि वणोश्चरमसंबन्थीनि कमणि मनीषिणां मननद्यीखानां 
पावनानि, मननभुपासनम्, मुमुष्चुणां याच्रजीवमुपासनं कवेतास्नुपासननिष्पत्ति - 
विरेधिभ्रायीनकमविनाशनानीत्यथैः ॥ ५ ॥ 

ताए ्िविधत्यागानुवाद स्म स्वरूपत्यागव्यवच्छेदाथतोच्यते-- यज्ञदान ` इत्यादिना। विबिदिषाद्य- 

त्पत्तेः प्राग्यज्ञादिकमनुेयं, पश्चात्त परिव्याज्यमित्याख्यातीति केचित् ; तन्मतच्युदासायाह-- न कदा 

चिद् पीति 1 “स्च खस्वेवं वर्तयन्यावदायुषम्' इति श्चुत्यमिप्रायेणाह --अपित्वाप्रयाणादिति। तथाच 
सू्रम् °आप्रयाणात्तल्लापि हि दृष्टम् इति । अहरहरिति -चोदितकालेपरक्षणम् । नज विद्यानि 
ष्टस्य किमर्थं कर्म१ न तावदारादुपकारिस्वेन, समुच्चयादि पक्चानभ्युपगमात्; नापि तच्वज्ञानार्थ,सपरिक - 

रास्प्रमाणादेव तत्सिद्धेः, न च तदनुस्मरणरूपोपासनाथं, तस्यापि सस्कारपारवादि साध्यत्वात्; नचा - 

न्यत्किञ्ित्कर्मसाध्य मुमुषक्ष्वपेन्षित प्रयोजन पर्यासः; न च प्रयोजनमनुदिश्य मन्दस्यापि प्रन्रत्तिरित्य - 
भिप्रायण-- ङ्त इत्याकाङ्काप्रदर्शनम्। चकायेऽनक्तसस॒चयार्थ इत्यभिप्रयिण-- प्रखतिश्चब्द :। वणौ - 

श्रमसंबन्धीनीति -- निव्यनैमित्तिकानामपि स्वरूपत्याग इति यः पक्षः, स इह प्रतिश्िप्यत इति 
भावः । यज्ञादीनां सन्निपव्योपकारद्योतनायोपक्रतव्यज्ञानस्वरूपपयेऽत मनीषिदाब्द इत्यभिप्रयिणाह-- 

मननशी खाना मिति । मनस ईभिणो मनीषिण इति व्युत्पत्तौ फकितोक्तिरियम् । श्रवणानन्तरभावि- 
यौक्तिकमननन्यवच्छेदायाह--मननसुपासनमिति । पावनानि मनीषिणाम्” इति समभिन्याहार- 
सिद्धसुपकारमकार व्यनक्ति-- सुसुश्चणामित्यादिना । श्रायणान्तर्मोकारममिध्यायीतः इति प्रक्रम्य 

ध्यै; पुनरेत लिमात्रेणो मिव्यनेनेवाश्चरेण परमपुरुषमभिध्यायीत” इत्युपासन यावजीवमनुटेवमिति गम्य- 
ते! अतस्तद ङ्गमपि यावज्जीवमनुष्टेयम् । तच्च !स खस्तरेवं वतैयन्यावदायुष्रम् : इत्यादि भिर्व्य॑त इति 

भावः । उपासनवदुत्तयाघनिवर्तकत्वाावास्पाचीनश्चब्दः ॥ ५ ॥ 

प्र-पा॥ २. छ. <-१५-१० ॥ २. सारी. ४ १-१२॥ ३. प्रश्न, ५-५ ॥ 

क।।अन्यः वक्तुं समथः । तस्मात् निश्चयं परमाथेरा खराथविषयम् अध्यचसायम् षेश्वरं 
मे मत्तः इणु ॥८॥ 

कः पुनः असौ निश्चयः इति; आह-- यज्ञः वानं तपः इत्येतत् जिविधं कर्मन 
त्याज्यं न त्यक्तव्य; काय करणायम् प्व तत् । कस्मात् १ यन्नः दानं तपश्चैव पावनानि 
विद्चुदधिकराणि मनीषिणां फकानमभिखन्धःनाम् इव्येतत् ॥ ५ ॥ 

आ प्रतीयतेऽधिकार्मेदेन, तयोज्यम्, अन्यथत्तरेषां गत्यभावात् ॥ ४ ॥ 
-_------ ~ ~ - 

ज॥षात् युराणवाक्येनैव स्पटतेवांधः किं न स्यादित्यत आह---अन्यथेति।एवमयोजने इतरेषां ‹ जद्य- 
चारी इत्यादीनां गव्यन्तसयाभावादप्रामाण्यमेव प्रसथ्यत इति शेषः । एव परमहंसानामपि यनज्ञादिक- 
त॑व्यतासपादेननदमपि परास्तम्. ; यत्केनचिदुक्तम्-- `अ ङ।न्क्मण्यधिकारिणो ऽधिक्ृत्य एतत्प्रकरण 
प्रत्तं न परमहसपरिवाजकान्' इति ॥ ४ ॥ 
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¢ [ क्त् क [ क 

एतान्यपि ठ कमाण सङ्घ त्यक्त्वा फलाय च) 
सा ६४ के ¢ $ ई [; 

कतेव्यानीति मे पाथं निधितं मतयुत्तमम् ॥ & 
रा॥यस्मान्मनीषिणां यज्ञदान रयश्ूलीनि पावनानि, नस्मादुपारुनवदेतान्यपि य 

श्ादिकमोणि मदाराधनरूपाणि सङ्ग-- कर्मणि ममनां फखानि च त्यक्न्वा अहरह राघ- 
याणादुपासननिचृत्तये सुमुश्चणा कर्तव्यानीति मम निश्िनमुत्तमं मनम् ॥ ६॥ 

4 ८ 

नियतस्य तु सन्न्यासः क्रमेणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ 

नियतस्य -नित्यनेमि त्तिकम्य महायज्ञादेः क्मणस्सनयासः- --त्यागो नोपपद्यते. 

ता¶एव पावनत्वोक्त्या त्याज्यं दोषवत्" इति पश्नः प्रतिक्षिनः। “निश्चये शरणु" इत्यादिनोक्त ए- 
वाथेः “एतान्यपि इति छोकरेन निरदोित्वाध्यवसाया्थ निगमनात्मना दटीक्रियत्त इत्यपुनरुक्तिः। हेतु- 
साध्यमावेन पूर्वोत्तरप्रन्थौ सगमयनि-- यस्मादिति । सनीषिशन्दसूचितोपासनसमानयोगक्षेमताद्ोत- 

नाय अपिशब्द इत्याह--उप्राखनवदेतान्यपीति । पररमात्मप्रीतिद्धारा कर्मणां पावनत्वादिसिद्ध्य - 

थमाह--मदासश्चनरूएाणीति । सङ्गशब्दस्स पएक्यागो त्या पुनरक्तिः परिदरति--कमणि मम 
तामिति 1 निश्चितसिति--- नाल पुनस्त्वया संशाधितव्यसिति मावः । उन्तमामति -- असर्वज्ञाना - 
मन्येषामेतद्दिरुद्ध सवरूपत्यागादि मत सर्वमधमत्वादनाद्रगीयमिति मावः ॥ ६ ॥ 

अथ : नियतस्य › इत्यादिना मतान्तयाणामधमत्व समतस्योंत्तमत्व च प्रपञ्चते । वर्णाश्रम, 

प्युक्ततया दुस्त्यजत्व नियतशब्देनामिप्रेतमिव्याह-- न्तत्यिनभित्तिकस्येति । वु ्ब्दसदितस्संन्यास- 
ब्दोऽज ‹ त्याज्य दोषवत्” इत्यत्र ्वरूपत्यागानुवा दी; सर एव दि “मोहात्तस्य पाशत्यागः' इत्युत्तरा 

धेन निन्दत इत्यमिप्रायेण--सन्यासस्व्याग इत्युक्तः । पावनत्वेनावद्यकतन्यःवे शिष्टे पुनस्त्यागो 

रा॥पतान्याप तु कमाण यज्ञदानतपांसि पावनान उक्ता सङ्धम् आसक्ति तवु व्यक्त 
फलानि च तेषां परित्यज्य कर्तव्यानि इति असुष्ठेयानिङति मे मम निशित मतम उन्तमम्॥ 

` निश्चय शुणु मे तत्र इति प्रतिज्ञाय, पावनत्वं च हेतुम् उक्त्वा .“पएतान्यपि कमा- 
णि ककतव्यानिः इत्येतत् (निशितं मनसुत्तमम्” इत्ति प्रातज्ञात्ार्थोपसंहार एव. न अपृू- 
वौ वचनम् (रतान्यपिः इति भ्रकृतसन्निकृ ष्टा थत्वापपत्तेः। सासङ्गस्य फलार्थिनः बन्ध- 

देतूनि णतान्यपि मुमुक्षोः कतव्यानि इति अपिशब्दस्य अथः । नतु अन्यानि कर्मौ- 
णि अपेक्ष्य (एतान्यपि ' इति उच्यने ॥ 

अन्ये तु व्णयन्ति-- नित्यानां कमणां फरामावात् सङ्ग त्यक्त्वा फलानि चदनि 
न उपपद्यते । अतः "एतान्यपि इति यानि काम्यानि कर्माणि निद्यभ्यः अन्यानि, ए- 
तानि अपि कर्तव्यानि, किमुत यक्ञदानतर्पांसि इति॥ 

तत् असत्, त्नव्यानामपि कमणाम इह फरचत्वस्य उपपादि तत्वात् ` यज्ञो दान 

तपश्चव पानानि इत्यादिना वचनेन । नित्यान्यपि कमागे बन्धहतुत्वाशाङ्कया जि - 

हासोः सुमुश्चाः कुतः काम्येषु प्रखङ्कः १ । दरण ह्यखरं क्म" इति च निन्दिनित्वात्ः 
°यक्ञाथोत् कर्मणो ऽन्यः इत्ति च काम्यकर्मणां बन्घहतुर्वस्य निश्िततत्वात्, ' अंशुण्य- 
विष्रया वेदाः * ‹ चैविद्या मां सोमपाः" "शीण पुण्ये म्यैलोकं विश्लान्नि' इनि च कुर 
ञ्यवहितत्वाच्च, न काम्यघु "पतान्यपि' इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥ 
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राध्ष^“शसीरयाच्रापि च तन प्रसिद्धवेदकर्मणःः१इति शसीर्याज्ाया पवासिद्धेःःशरीरस्याा 

हि यक्ञदि श्ादानेन निर्चतयमाना सम्यग््ञानाय प्रमवति,अन्यथा | ' ते स्वध सुञ्जते पापाः 
इत्ययन्ञशिष्टाघरूपादानाप्यायने मनसो विपरीतज्ञानाय भवति। "अन्नमय हि स्मेम्य मनः" 
इत्यन्नेन दि मन आप्यायते; ६*आहार्दयुद्धौ सच्द्युद्धिस्सच्वश्युखौ भवा स्तिः।स्षः 

तिरम्भे सवै्रन्थीनां विप्रमोक्षः `इति ब्रह्मसाक्चात्काररूपं ज्ञानमाहारद्युद्धचायत्त श्रूयते। 
तस्मान्महायज्ञादिनिव्यनेमित्तिकं कम आप्रयाणात् बह्यज्ञानधैवो पादेयभिति तस्य ल्यागो 
नोपपद्यते, एव ज्ञानोत्पादिनः कर्मणो बन्धकत्वमेाहात्परिलयायस्तामसः परिकीर्तितः ; 
तमोमूलस्त्यागस्तामसः, तमःका्या्चानमूकत्वेन व्यागस्य तमोमूलत्वम्; चमो द्यक्ञानस्य 
मूटं--प्रमादमादौ तमसो सवतो ऽज्ञानमेवच ` इत्यत्रोक्तम् . अज्ञानं ठु ज्ञानतिरोधि 
विपरीतज्ञानम्;तथा च वक्ष्यते--¶*अध्वमे ध्रमेमिनति या मन्यत तमसावृता।सचाथोन्वि- 

ताानोपपच्त इति चासन प्राक्प्रपञ्चितदष्टाद्टानुपपात्तिस्मारणपरमित्यसिप्रायेणानुपपसतिं विच्रणोति- श 
रीरयाचापीति । केवलाशनादिनापि खेकिकदेहयाचा सिष्येदित्यत्राह--दारीरयात्रादहीति । 
-पश्चभूतात्मकैमोगिः पञ्चभूतात्मकं वपुः आप्ायते* इति स्मरणात्कथमाहरेण मनस आप्यायन मिलयत्राद 
---अन्नमयदहीति। साचिकादकारकार्वस्यान्नविक्रारत्वासभवादाप्यायनोक्तिः। ` स्मृतिरम्भे सर्व॑म्न्थीनां 

विप्रमोक्चः इघ्येतत् “ भिध्ते हृदयग्रन्थिः ` इवयादिकया समानार्थया श्रुया दशंनश्ब्देन विशेष्यत 
इत्यभिप्रयेण- ब्रह्मसाक्षात्कार रूपमित्युक्तम् । विरादतमत्वात्साक्षात्कायोक्तेरिहं भाव्या । सकरद - 

नु्ितस्य विद्योपकारित्वशङ्कं परिदरननिगमयति-- तस्मादिति । ` नोपपद्यते ` इत्यस्य कारणाभावि 

कय कार्य स्यादिति मावः। उक्तग्रकारेणापरित्याच्यत्वनियमवच्वं तस्येत्यनूदययत इत्यभिप्रयिणाह--पवे 
क्ञानात्पादिनदति । ' त्यस्य दोषवत् › इव्यनरूदितस्य मतस्थेतदुषणमित्यभि प्रायिणाद -- बन्धकत्व- 

मोहादिति । ‹ वत्र भवः" इत्यण्प्रत्ययेन तामसशब्दं निवक्ति--तमोश्रुरुदति। सम्बन्धमालेऽपि त- 
द्वितार्थं फलितविद्येषो ऽयम् । तामसब्रुद्धिमूखत्वेन सद्धारक तमोमूढत्व विच्रणोति--तमःकायति । 

नन्वत्र समभिन्याद्तमोहमूरूत्वेनेव तमोमूरुतवे दशंपितव्ये तमःकायांञ्चानमूरत्ोक्तिः किमथा १ तद 

यैव ; नदयक्तस्मैव पुनद्शन्दान्तरव्यज्जने प्रयोजनम्, अधिकवोधनं ठ क्तम् अगिश्डधं चेति। ननु 

° प्रमादमोदहो तमसो भवतो ऽज्ञानमेवन्च ` इति इटोके मोहरब्देन विपरीतन्ञानस्य प्रथगुक्तव्वादन्ञान - 
छब्देन ज्ञानामाव उच्यत इति व्याख्यातम्; इइ पुनः.अज्ञान ठु जानविरोधि विपरीतज्ञानम्"इति कथमु- 

च्यते १ इत्थ -- ज्ञानामावस्यापि इचिहेवुत्य विपरीतज्ञानद्वारेति प्रदर्शनार्थं दरोकसमोहच्चन्दस्य प्रयो- 
जनान्तरविवक्षया वा रखोकस्थस्याज्ञानखछब्दस्म मोह विषयत्वज्ञापनार्थं वेति । तामसबुद्धेः कर्मल्या गदेठ॒तां 
वक्ष्यमाणेन व्यनक्ति --तथाचति । तस्वविदो न परियजन्तीद्यमिप्रायेण तामसनिर्दशफलित निगम 

श्रा ॥ ~मी.२८॥ 7 गी. ३-१द॥ / जल्मयः, तेजोमयी वागित्यथः ॥ 
‡ छा. € ५-४. (अन्नमय हे साम्य मनः | ९ दा. ७-२६-२ ॥ ¦ गी. १८-३२॥ 

पोमयः प्राणः, तेजोमो वाङ् इति-मनःप्राणवाचा। १॥ २. छा. ७-२६-२ ॥ 

मन्नजलत जस्सृक्ष्माखाप्यायितत्वात् मनाञ्ज्नमयव्तम्राण | २. मु.२-२-८॥ ॐ. अष्टाध्याय्यां, ४२-५३ ॥ 

द| तस्मात् अज्ञखय अधिङृतस्य मुमुक्तोः---नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परित्यागः 
कर्मणः न उपपद्यते, अक्षस्य पावनत्वस्य इष्ठत्वात् । मादात् अज्ञानात् तस्य नियतस्य 
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रा। परीताश्च षुद्धिस्सा पाथ तामसी' इतिः अतो नित्यनमित्तिकादेः कर्मणस्स्यागो विष- 
री तज्लानमरूरु ण्वव्यर्थः ॥ ७ ॥ 

र [+अक त्क ¢ ् ७ 

दुः [मल्यत यकत्क्मय कायक्लश्ञभयात्यजत् । 
= [4 + न [प ॥ष्् 

स कत्वा रजस त्याम् नव द्यागफट न्कभृत् | (4 

यद्यपि परंपरया मोक्षसाधनभूतं क्म; तथपि दुःखात्मकरद्रव्याजैनसाप्यत्वात् 
बह्वायासरूपनया कायङ्कदशक्छरत्वाच मनसो ऽवसादकरमिति तद्ाखा योगनिष्पत्तये 

ज्ञानाभ्यास प्व यतनीय इनि या महायज्ञाद्याश्रमक्रमे परित्यजेन्,स राजसं- रजोमूलं 
त्यागं कत्वा तदयथाव्थितरासनाश्वैरूप्रमिति ज्ञा नोात्पत्तिरूपं त्यागफलं न छमेन;*“अय 

थावल्रजानानि द्धिस्प्षा पाथ गाजसीःइनि हि वक्ष्यते: नहि क्म रण्द्धारेण मनमःपरसा 
ददतुः, अपितु भगवस्पसादद्धारेण॥ ८ ॥ 

(ए क~ यः ¢ @ ^ = 

सामत्यव यत्कमम नयतं क्रयनऽजुन। 

सङ्ग त्यक्ता फट् च्व स व्यामस्साचरक्छा मतः 

लायति---अनइति।"निव्यनेमित्तिकदेः ` इत्या दि शब्देन फलामिसाधिरहितकाम्यानामपि वक्ष्यमाणानां 
ग्रहणम्। विपरीतज्ञानेयनेनायथाज्ञानमूल्मद्राजप्षत्यागाद्विरेषप्रदशंनम्। अयथावत् "इति हि राजसबुद्धि 
वक्ष्यते ॥ ७ ॥ 

तदेवमन्तरङ्गतया स्वरूपराब्दव्यपदेदयस्वरूपनिरूपकधर्मप्राणप्रद घर्वेपरीत्यामवेऽपि निरूपि - 
तस्वरूपविदोषक धर्मवेपरीव्येन राजसीं बुद्धि बश््यमाणामनुस्मरन् राजसव्याग विद्मो ति --यद्यपीत्या- 
दिना। ‹दुःखमियव ` इत्यवधारणात् “ कायङ्केराभयात् ` इति चोक्तेरधर्मत्वमोहो ऽ नास्तीति 
फर्ितिम् । * अर्थानामार्जने दुःखम् ` इत्याद्यनुसारेणाइ--दुःखःत्मकेति । मनसो ऽवसाद्कर 
मिति--अनवसादो हि विव्रैकादिसाघनसप्तके गणित इति भावः । अन्तरङ्खवदहिरङ्गविरोधे वहिरङ्ख- 
त्यागो युक्त इत्यभिप्रायेणाह -ज्ञानाभ्यासपचति 1 ' यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहास्य द्विजोत्तम ! 
आत्मज्ञाने शमे च स्यद्ेदाम्यासे च यल्लवान् ` इत्यनुवादवाक्यान्यस्य मूलम् । ‹ स कृत्वा राजस 

त्यागम् ° इत्यनुवाद विवाक्षतमाह-अयथावस्थितति । वश््यमाणसाच्विकत्यागफर्मिह यागफकशा - 

ब्देन विवक्षितम्, मुु्चुप्रकरणत्वात्कमत्यागे तत्साध्वस्वगांदिफठस्य प्रसङ्धाभावाचेत्यमिप्रायेणाह- 

क्ञानोत्पसतिरूपपम्मिति । दुःखात्मकत्वादिप्रयुक्तमनो वसादराङ्कां परि्रति-- नदीति । ' कैर्सबिम - 
त्सयाहि › इत्याद्यक्तक्रमेण कर्मभिः प्रसादितो मगवान्मनसो ऽनवसाद मेव करोतीतय्थः ॥ ८ ॥ 

प्र-चा | गः गा. १८ ३2 | ठ्नान्त चवार्थकारणात्ः {---अर्थस्योपार्जते दु लमिति 

१. भारते - आरण्य २-४४. (अर्थानामार्जने चपाठः ॥ भ 

दु-खमाजितानाच्च रक्षणे | राच्च दुभ्खव्यये दुख २. द्रमिडमाष्यश्ीसूक्तिः ॥ 

रा। परित्यागः -- {नयतं च अवद्यं कर्तव्य. स्यज्यते चःइति विप्रतिष्द्धिम् ;अतः मोहनि- 

मित्तः परिल्यागः-- तामसः परिकीतितः- मोदश्च तामसः इति ॥ ७ ॥ 
किञ्च- दुःखम् इति प्व यत् कम कायङ्केरामयात् शरीरदुःखभयात् व्यज्ञत् › सः 

त्व! रष्जसरं रजोनिर्वसख त्यागं नैव त्यागफलं ज्ञानपूकैकस्य सर्वकमेत्यागस्य फट मो- 
ष्नाख्यं न रमेत नैव छख्येत ५ ८ ॥ 



८८० श्रीमद्कगवद्रीतायां [ऋछो. ९-१०. 

[त € क क = रै क 

रा।नित्यनेमित्तिक महायज्ञादिवणाश्रमविहेत कर्म मदासश्रनरूपतया कायं--स्वयप्र- 
€ 4 = - (नः ~ [क्य स् 

योजनमिति यत्वा सङ्क---कर्मणि ममतां फं च स्यक्त्वा याक्करयते+स त्यागस्साच्वको 

मतः-- स सच्चसमखः, यथावसितश्ास्राथज्ञानसम्रुरखु इत्यथः; सत्र ह यथात्राखतकव्रस्तु 

ज्ञानमुत्पादयतीत्युक्तं *“सच्वान्सञ्जायते ज्ञानम् इति, रक्ष्यत अ 1“ परवरात्त च निच्त्ति च 

कायक भयाभये । दन्श् मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिरस्म पाथ साच्वकां इति ॥९॥ 

नदरष्टयकुशलं क कुजे नायुषञ्यते । 
[नव ५, ज, € ^ [1 र 

त्यागी सनच्वसमावििं मधावा चनलयरयः ।| १० 

धयं सत्वसमाविश्च- भधायी यथावस्िनतच्वन्ञानस्तत एव एच्छन्नसदायः कर्मणि 

ताय : त्यागाहि ` इत्यादिना स्मारितमवेोद्धवय सच्वकाययथावस्थितज्ञानमूकतया तस्व शास्र 

यत्वे द्रढयति - * कार्यसिवयेष › इति इरोकेन। ° नियतस्य त॒ सन्यासः कमणो नोपपद्यते* इति प्रक्रमा- 

दिदहापि नियतशब्दः कर्म विरेषणमिति तदर्थमाह--निलयेति आहत्य कार्यत्वे हि प्रयोजनस्येव। तद - 

थतयेव हि साधनस्य कांता ; तस्मादफलस्य कथ कर्तव्यत्वसियलाह-- मदाराधनरूपतया काथ. 

मिति । तदभिप्रेतमाह -- स्वयं प्रन्मजनर्मिति । कवृत्वत्यागा ऽप्यत्रानुसंधेयः । अत एव ह्यनन्त 

होक ' त्यागी › इति गब्दस्सङ्कफरूकवृत्वत्यागीति व्याख्यायते ॥ ९ ॥ 

सस्वादिमूकश्ाश्रीयत्यागणुक्तस्य ‹ वेतते साच्विको भाव इत्युपेक्षेत तत्तदा `  उदासीनवदा- 

सीनः › इत्यादि प्रसिद्धं विकाराभावरूप कक्षणमुच्यते-- न दवेष्टि 'इति दरोकेन। तेनोक्तलक्चणव्यागस्य 

स्वमूलत्वमप्युपपादितं भवति । तत्र देदुकायक्रमाचियेन भिन्नक्रमनवा व्याख्याति - सच्चसमा- 

विषहत्यादिना । ‹ धीधारणावती मेधा ` इति नघ्रण्डका । श्रुतिश्च “मेधा मनीषरेमा विशतां समीची 

भूतस्य मव्यस्यावरुष्ये इति । अत आचायोपदिषेष्वथषु अप्रच्युतेरन्यासङ्कराच फलितमाह -- यथा 
वस्थिततच्वज्ञानहति । अन जुभाट्मषयायकुरव्यकुरख्शब्दाभ्यां प्रतिषिद्छयमानद्वषसङ्गहेत्वनुवाद 

प-पा। * गा. १४-९७॥ २. गी. १४ २३॥ 

{ गो. १८-३० ॥ ४ नामलिङ्गानुज्ञासने १ काण्ड. धीवे ॥ 

१. गी, ९८-७ ॥ ^ ५. उगरण्यके ५. प्रभे. ४२. अनु ॥ 

द्े।।करः पनः साच्िकः त्यागः इति १ आह --कायं कतेध्यम् इत्येव यत् कम नियतं 
नित्यं क्रियते निर्वेत्यैते हे अजुन ! स्कं त्यक्त्वा कटं च एव । एनत्- नित्यानां कर्मणां 
फटवच्वे भगवद्वचनं प्रमाणम् अवोचाम । अथवा-- यद्यपि फं न श्रूयते नित्यस्य क- 
मणः, तथाऽपि नित्य कमे कतम् आत्मसंस्कारं प्रत्यचायपरिहारं वा कफकरं करोति आ- 
त्मनः इति कटपयत्येच अज्ञः । तर तामपि कल्पनां निवारयति "फं स्यक्त्वा इत्यनेन। 
अतः साघु उक्तं "सङ्क त्यक्त्वा कलं च ` इति । सः त्यागः नित्यक्रभेखु सङ्गफरुपरि- 
स्यागः साच्विकः सत्वानचरृत्तः मतः असिप्रेतः । नजर कमैपरित्यागः विधः संन्यास 
इति च प्रकृतम् 1 तत्र तामसो राजसश्च उक्तः त्यागः । कथम् इह सज्फटत्यागः तू- 
तीयत्वन उच्यने १ यथा चयो ब्राह्मणाः आगताः, नर ष्डङ्विदौ द्वो, क्षत्रियः तृतीयः 
इति; तद्वत् । नेष दोषः. व्यागस्रामान्येन स्तुल्यथेत्वात् । अस्ति हि कर्मसेन्यासस्य फ - 
कामिसन्धिल्यागस्य च त्यागत्वसामान्यम् । त्र राजसनामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया 
क्मेफरानिसन्धित्यागः साच्िकत्वेन स्तूयते “स त्यागः सात्विको मतः इति ॥ २॥ 



न्ख. १०. अष्टादशो ऽध्यायः. ८८१ 

रा]।सङ्गपलखकचत्वसयागी न देय दारू इकारे च कर्मणि नाद्चुपल्नने, अकुराट कम - 
निष्फटं, कृशरं च कर्मठरूपस्व्ं पुज पश्वन्नाद्या दिफलम् ; सवे स्मिन् कर्मणि ममनारहि- 

तत्वात्; स्यक्तवह्मटयतिरिक्तसवैरूकत्वान्त्यक्तककैन्वत्वाच तयोः क्रियमाणयोः प्रीतिदधे - 
ष्रोन करोति. अचनिष्टफर चापं कर्मा पामादिकउसितरेन, 'नाविरत दुश्चरिनान्नाशान्नो 
नासमाहितः नादयान्तमानसो काप यज्ञानननसान्ुयान्' दार कुश् रिनाविरतेक्लीनोन्प- 
तितियो चन्वश्नत्रणात् ; अनः कमणि कलृल्वखङ्गषव्टानः व्यागद्यास्ेयत्यागः, न कर्म- 
स्वरूपस्यायः ॥ १० ॥ 

गपाइत्यभिपायेणानिष्टफरत्ता दा तः "तवायी"इव्युक्तस्य व्यागस्य देतृतां विच्रणोति - सन्रस्मिन्नित्यादि 

ना। चथान्वदीच ऽन्यकरतरंके कमत स्वववन्धवि धरकाद्यम वनिश्वयेन देष्ायमावः+तथात्रापीत्यमि- 

प्रायः । अननुषानदयावां हि देषद्वपप्रसङ्मःवात् ---क्रिकमाणयोररेत्युक्तम्। ननु "कुशल नानुष- 

जते ` इत्ये 7द्युक्त. स्वगाोदिनिस्सङ्गतामात्रेण काम्यानुश्ाने ऽपि तत्फलानन्वयाच््रात् , “ न देष्य्यक्ु- 

खल कर्मः इति तु विरुद्ध, फल्सङ्गामावे सव्येव निचिद्धाना फलन्वयात्, अन्यथा क्वचिदपि प्रत्यवाया- 

भावप्रसङ्घात्। नदि नरक्ादिक कस्यचिदि् स्प्ात्। एवं दृधयवायदेतरष्वप्यद्रेपो न युक्त इत्यत्र प्रामा. 

दिकचिष्रयत्वेन परिहार उक्तः । नन्वधिकारिविदेपे बुद्धिपूर्ेरपि पापकर्मभिरट्पः 9, न स्यादित्य- 
वाह--नाविराविनडइ'ते । एतच्छलोकाभ प्रक्रतहैनुतवा बटचन्परमप्रकृत निगमयति --अत इति ॥ 

प्र प्रा "कठा > = - = ^. छर्म, त्मा; नना ङ्त यर ष स्या टव्वारनःः रत्यदर्पा~ नान्नतया {चरधान 
[7 

[न [^ [भ [कप् † काश्िद्धमः नुप - नावेरद इतति । नात्ररत। पुर ग7थाद्धनवदननिपध्रम्य दापू +नःसप्रकरणे न्नात्र 

दुश्चरितात् ~ अक्ृत्यकरणात् योऽनिव्रत्तः, नाश्लःः्त्य चदेत्? इति क्रत्वन्नतया विधानवदुपयते } यस्तु पुर् - 

नास्मादित. - अश्चान्तवद्येन्दय , नानाविधन्वःप्रा- पार्थमि दुन्वरितनिषेवमतिलद्धय परमात्मोपाक्लनमवि- 

राक्षि्तचित्ततयाऽब्यवहदिनमनःः, न द्ःन्तमाननोवा- रण चिक्रपेषदि, तस्व दुर्धाः तरिपै-रूपाङ्तगुण्यात् 

पि अनिगहीतमानसश्व, पज्ञारेनेनम,.प्नुयात्- अत्र पु उत्ाननसताद्रण्यं न स्िच्यतीतति नाव. ॥ 

(>| 

0 

शो।।यस्तु आधिक्ृतः खङ्कं त्वक्त्वा प्तद्पाभिसलन्धि च नित्यं कम॑ कराति, तस्य फलरा- 
गादिना अक्षी क्रियमाणम् अन्तःकरणं निदेश कभसिः सस्कियमाणं विद्युध्यति । 

तत् विद्युद्धं घसन्नस् अत्माखोचनश्षमं मवति । नस्यैव नित्यकमोनुषछठानेन वैेदयुद्धान्तः- 
करणस्य आस्मज्ञानाभिञ्ुखस्य कमेण यथा तन्निष्ठा स्यान् नन् वक्तव्यमिति गह- नदे 
शि अङ्शलम् अशोभनं कास्यं कनः दारीरारम्मद्धारःः संसारकारणं, (क्रिम् अनन: 
इस्येवम् 1 कुशे शोभने नित्ये कमणि 'सच्वद्युदिज्ञाने।त्पत्ति नल्निशहेतुत्वन मोश्चका- 
रणम् इदम् इव्येवं न अलुषजनते, अनुषङ्गः धीतिं न करोनि इत्यतत् । कः पुनः असौ १ 
त्यागी. पूर्चक्तन सज्गफलत्यागेन नद्धान् त्याग. यः क्रमण सङ्ग त्यक्त्वा त्फ च नि- 
त्यकमीनुषठायी सः त्यागी । चदा पुनः असौ अङ्कुशे कम न देष्टि, कशे चन अलु 
षघञ्नते इति ? उच्चते -सच्वसमाविष्ठः यदा सच्चन आ्मानःर्विषेलतज्ञानहतुना समा- 

विष्टः सव्याप्षः, संयुक्त इव्यनत् । अल प्व च मध्वावा मध्या आत्मज्ञालखक्षणया सज्ञया 
सयुक्तः तद्वान् मेत्रावी । मेप्रावित्दादव च्िन्नसंदायः च्छिन्नः अक्छि्ाकृतः सायः यस्य 
*स्शत्मस्वरूपाचस्यानमव परं निदथेयससाश्वनं, न अन्यन् {जख्ित्ः. इत्यं निश्चयेन छि - 
न्नसंश्ायः 1 य: अधिदकतः पुरुषः पूर्वोक्तेन पकारेण कर्मयागाष्ानन क्रमेण सस्छतात्मा 

द्षव 



८८२ श्रीसद्धगवद्धीतायां [ छो. १०-१९१. 

रा !!तद्ाह - 

हे देहभ्रना शक्यं त्यक्तु कमोण्यशंषतः। 

यस्त॒ कमफरुत्यामा च दयामदल्याभधायरत || ११ 

नाहे दहभ्वसा---धयसाणद्ारोस्ण कमाण्यद्धाषतस्त्यक्तु राकः हश्वास्णाथौना- 

मश्तनप्ानादीना नदचवान्धनः ख कमेणामतरजंनायत्वात् : तदथ च महायज्ञाद्यचुष्ानम- 

वजनीयम्, यस्तु नषु सहायज्ञषदेकसन्व फकत्यागाःसे ष्व ‹त्याभेनक अश्चतत्वमानद्युः' 

इवत्यादेरास्येषु स्खागाद्राशश्वोयन. रूचछव्यामानत पद्रनाशः फकटककर्दुत्वकम्रसङ्गाना 

त्यागी, (जिविश्वस्खप्छातदःः दाति यक्मात्! १९१॥ 

 तााणनिधतस्य'हव्यादिप्रतिपादितयुक्तिविवरणपूर्वकं फर्ल्यागेनोपलक्षणेन प्रागुक्तसिविधो.ऽपि साक्ति- 
कत्यागो - नहि" इति श्लोकेन निगम्यत इत्य ह --सदाहेति। अत्र ` देहग्डता ` इति न प्राणिमात्तनि 

देशः, अनुपयोगात् । अतः कर्मखरूपत्यागायाक्षयतदितुरवयवा्थ विवश्ित इत्यसिप्रयिणाह--धिय- 

माणच्सरणेदि।"शक्यम्'इनि त्यजनपरत्वान्नपुंसकत्वेकस्वे, सामान्यरूपविवश्रणाद्वा । दे ह ्वदेतुक- 
मशक्यत्यं विच्रणोति--देह्रारगः ीन्यभिति । तदनुवन्धिनो ऽर्था्जनादयो भवन्तु खौकिकानि ; 
क्षिं शा्नीयेरित्यत्राह -- नद थैश्रति । श्रुतिस्वारस्यदेवुकां स्वरूपयागशङ्कां परिहत ' यस्तु ` इत्यादिक- 

मुच्यत इत्यभिप्रायेणाह--यास्न्वनि। (अभिघीवते'इव्यस्य केरिव्याका्काशमनाय ‹ त्यागेनके ` इल्या- 

दिश्चुत्युपपादनम् 1 प्रक्रान्तनिरमनपरत्वेन प्रदशनाथतां द्रढयति --जिविध्रइत॥ ९१ ॥ 
-- -- ~~~ ब = --~-~~्् 

प्रपा) मदु ॥ ¦ १. गी. १८-७॥ 
नज भ9 आरणक याय म या 39. भद पकक 

र॥सन् जन्मादि विक्रियारहितनत्वेन निष्कियम् आन्मानम् आत्मत्वेन सम्घुद्धः सः सर्वक- 
मौणि मनस खन्यस्य नेव कुचेन न कारयन् आसीनः नेष्कस्य॑लक्षणां ज्ञाननिछाम् अदनु- 
ते इत्यतत् । पृर्वौक्तस्य कमैयोयस्य भरयोजनम् अनेनैच शोकेन उक्तम् ॥ १० ॥ 

यः पुनः अधिकृतः सन् देहात्माभिमानित्वेन दृहथ्चत् अज्ञः अबःधितात्मकवैत्व- 
विज्ञानतया "अहं कतः इति निधितवुद्धिः, तस्य अद्येषकमैपरित्यागस्य अदहाक्थत्वात् 
कर्मफलयवयागेन चोदितकमौयुष्ठाने एर अधिकारः. न त॑स्यागे इति एवम् अथं दशयि. 
त॒म् आह--न हि यस्मात् देहश्वता-- देदह बिभतीति देहशरत्-- देहात्माभिमानवान् देह- 
श्रेत् उच्यते, न घिवेकी ; सख हि वचद्तिनारिनम्' इत्यादिना कर्तैत्वाधिकारात् निव- 
तितः । अतः नेन देहश्छना अज्ञेन न शक्यं यक्तं संन्यसितुं कमणि अशेषतः निदशे- 
षेण । तस्मात् यस्तु अन्नः अधिकृतः लनिल्यानि कमणि कुवेन् कर्मफलत्यागी कर्मफला 
मिखन्धिमात्रसंन्यासी सः त्यागी इति अभिधीयते कर्मी अपि सन् इति-स्तुद्यभिपरा- 
येण । तस्मात् परमा्थेदर्सित्वेनेव अदेदश्ना देदात्मसावरहितेन अश्षेषकर्मखन्यास 
साक्यते कतुम् ॥१२॥ 

आमन्यस्त्यागा्यो न युक्त इत्याह - नहीति ॥ १९१९ ॥ 

जानन इति मे पार्थेति मगवता खसिद्धान्तो निष्ाङ्कितः । अतो "न हि देहग्ताः इति किस॒च्यत 
इत्यत आह --अन्य इति । स्व॑कर्मपरित्यागलक्षणस्त्यागार्थस्त्यगशब्दार्थः । पूर्वपक्चबीजनिरासा्थ- 
मिति शेषः ॥ २२ ॥ 
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रानु कमग्याञ्मदाजद्दपरुणेमासज्यातश्मादीनि मदायज्ञाद्यैनि च स्गादिफख 
सस्बान्धनया सास्ार्वध (यन्तं ; नतव्यनःमाचक्रानामापे `" वाजापदय ग्रह स्थानाम् इत्या 

दफूकुसस्बन्वत्यच 1हदं चाइनी ; अतस्तत्फरखुसाश्चनसखमावतयाऽचगतानां ऋर्म णामु 

छान वोजावापादीनामिवान'भसर्धकरस्यापीष्टानि्टरूपफरूसं बन्धो ऽवजेनीय ; ; अता 

माल्लानर्च्षूरूत्वन सुञुञ्जुणा न कमाचुषेयासत्यत उन्तरमाह- 

अनिष्टमिष्टं मिध च ल्िविधं कमणः फलम् । 

भवत्यत्यागिनां भेद्य न वु सन्न्यासिनां कचित् ॥ १२ 

अनि -- नरकादिफलम्; इष- -सगौदिःभिम्-- अनिष्टसंभिन्नं पुत्रपश्वन्नादिप्पनत्वि - 
विधं कर्मणः फलम् अत्यागिनां--कचैत्वममतापछटत्यागरदितानां पल्य भवति,रलय--क- 
मोचुष्ठानोत्तरकाकभिलयथेः ; नतु सन्यासिनः क्वचित्- नतु कवृटादिपरिल्यागिनां 
क्वचिदपि मोश्चवविरोध्ि फरक मवति : पतदुक्तं भवति---यदयन्य्िद्धात्रमदायन्ञादीनि 
निल्यान्यव; तथ।पि जीक्नाधिश्छारकामाचिच्छारे'रिव क्लाधिकारे च विनियोगपृथ- 

ता॥खोकिकफक्साघनकमेपरक्रिययेव हि वंदिक्रानासपि फलस्राधघनत्वव्यवसापनम् । लोकिकानि 
च कर्माणि फलेच्छाभवि.ऽपि स्रशक्त्यनुरूप फलन्ति। एथ वेदिकेष्वपीत्यमिप्रयिण शङ्कते- -नम्विति । 
नन्वभिद्यचादीनां महायज्ञादीनां च विनिोगणएथक्त्ेन आश्रमा ङ्गत्वस्वर्गाचर्थत्वाव्रिये षास्स्वगविर्थत- 

यानुष्टानं मा भूत् ; आश्नमार्थतयानुष्टाने वु को त्रियेष इत्यलाह -- ग तेव्य नमि त्तिकानामपीति । बी- 
जावापादिद्छान्तेन “अङ्कुद्ाखम् ' इ्युक्तस्य प्रामादिकस्याप बन्धक्त्वे सूचित । न हि भूमौ प्रमाद- 
निपतित बीज न फठति । तस्माद मरतरसार्थिनो विष्रतद्वीजावापठेस्योऽय कमकटाप इत्यभिप्रायेण 
फलितं सवरूपत्यायमाह --अनइति । अछयुश्चुणासिदमनिषएटस्वा दि नपिष्वम् , पशुक्ष्वपेश्ववा स्वरगदिरम्य- 

निष्टत्वादित्यभिप्रयिण नरकस्वगादि कथनम् । कारीर्या दिसाव्यन््टयादि फएखानां जीवदच्चा भावित्वस्ितेः 

श्रेत्य इति प्रद्य॑नार्थम् ;अन्यथा तस्मिन्नेव शरीरे त्यागिनामपि श्चिविधस्सापि फलस्य आरम्न।युमति- 
प्रसङ्गात् ; * नतु सन्यासिना क्वचित् ` इति व्यत्तरेकोक्त्या तस्यापि वाधाचेव्यभिप्रायेणाह -कमी- 
उषछठानेत्तरकारमिति1 अच्राप्यनिष्टफलानन्वयः पूर्वोक्तरीत्या प्रामादिककमेविषयो मन्तव्यः । उ- 
क्तस्य चोद्यस्य प्रतिज्चामाल्नेणोत्तरमिदरखच्यते : न वु कयाचिद्यकयेत्यत अह- - तड कम्ित। विनि- 

प्र-चा॥ ` मनु ॥ 

दाकर पुनः तत् प्रयोजन, यत् सवेकमख॑न्थासात् स्यादिति १ उच्यते--अनिष्ट नरः 
कतिर्यगादिरक्षणम्, इष्टं देवादि खछ्छसम्, सिथम् शछानिश्रसयुक्तं मचुष्यरुश्चणं =, तस् 
चिविधं बिप्रकारं कमणः घम घनङृश्चणस्य फट बाद्य,नक्रकगर कन्न पारररष्पन्नं खत् 
अविद्याङतम् इन्द्रजारूमाय(पम महामह क ट अल्यगात्मापसरपिं इव--फद्द्तया कयम् 
अद्येन गच्छतीति कनि चनं--तत् तच् पथरुद्छणं फं मदति अद्यागिनाम् 
अक्षानां कर्मिणाम् अपरमायैखन्याखिनां प्रेत्य दारीर (ताद् ऊर्वम् ; न तु संन्यासिनां 
परमा्थंसतन्यासिना परमदंसपरिनाजकानां केवरहयननिछानां क्वचित् । न दि केवर- 
सम्यग्द्रोननि्टा अविद्याददेखंखारबीजं न उन्मू खव कदाचित् इदयं; । अतः परगा- 
थैद्द्धिनः एव अयेषकभसन्यास्तित्वं सम्भवति, जचिद्याभ्यायेपितत्वात् आत्मनि कि- 
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रा॥कवेन परि ष्वियते ; मोश्षविनियोगञ्च “तमेतं वेद्ाजुवचनेन ब्राह्मणा विदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसा.ऽनाद्वाकेन › इत्यादिभिः -इति । वदेवं क्रियमाणेष्वेव कमसु कवृत्वादि- 

परिच्यागङ्शाख खिडधस्सेन्यासः ; स एव च त्याग इत्युक्तः ॥ १२ ॥ 

इदानीं भगवति पुरूपोच्तमे अन्तर्यामिणि कवैत्वाञ्ुसंघानेन आत्मन्यकठेत्वाजुस- 
धानप्रकारमाह तत पव फखकमेणोरपि ममतापरेदयागा वता ;--पस्मफुख्षा एह 

तायोग्रथक्त्वं विनियोजकवा्यष्ठथक्त्वेन ग्राह्यम् । विनियोगास्प्रथक्तवेन ज्योतिष्टमादिषु परापश्चया - 
दिनानाफट्त्व सिद्धम् । परिष्ियत--विरखद्धफटत्वचाद्यामत इषः । ननु तमेवे विद्धानख्रत इह 

मवति । नान्यः पन्थाः" इति नि्रमनद्वेदनमेवर मोक्स्ाघनतया ववधायत ; कस ठु व्यन(च्छद्यते 

अतः कथ मोश्चाधिकारे विनिवयोगोक्तिः १ तत्राह-मोश्चविनिश्नोगश्चेति । ˆ असिना जिघांसति; 

अश्चन जिगमिषति `इत्यादिष्विवार्थस्वमावादिद्ापीष्यमाणधाव्वर्थकरणतयान्वयः । अतो वेदनोत्पत्ति- 
द्रिण परपरया साधनत्वान्मोक्षविनयोगः । अभ्ववदितसाधनविवश्चया ठु ‹ नान्यः पन्थाः › इत्यादि- 
मिर्जिषेध इति मावः। एव परि्रश्नाभिप्रेतमन्यधापि प्रतिवक्वुमुपक्रमत इत्यभिधायेण संगत्यथमुक्तमंदा 
निगमनच्छाययानुबदति-- तदेवमिति । तत्-सखरूपत्यागदस्तामसत्वादिव्यथः । ष्टवं--वर्णा्रमा- 

दिनियतस्य दुस््यजत्वपकारेणेव्यर्थः । अस्मिन्नैव लोके “भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु सन्यासिना क्व 

चित्ः इति त्यागा भावविपर्ययस्य सन्यासशब्देनानुकथनाच्यागतन्यास्ठथक्त्वराङ्का च परिहृतेत्याह-- 
सष्टवच त्यागडति ॥ १२ ॥ 

अनिष्टमिष्टम् ' इत्यादेरनन्तर कारणपञ्चकोक्तेः का सगतिरित्यत्राद--ड द्ानीमिति । साक्चा- 

सप्रभ्नविषये प्रयुक्ते सतीत्यर्थः! भगवति -पुरुषः।त्तनडइत्युभाभ्या प्रगुक्तप्रकारेण सवान्तय।मिणः तद्र 

तत्वतस्मयुक्तदोषाभावख्यापनन् । भ५क(रम।देत्यनेनातृ्तीयाध्यायादनुक्रान्तस्याकवस्वानुसं घानस्यात्रैव 
सदेतुकयथावस्ितसखरूपरो धनमिति दितम् । त्रिषु व्यागेषु प्रक्रान्तेष्रु अन्यतमस्य प्रकारदयोधनमिति 

सगतिः । जिविधेऽपि त्यम साच्विकतया प्रक्रान्ते किमिति कव्रस्व्यागप्रकारमान्नापपादनमियल्लाह-- 

ततप्पवेति । इतिशब्दो लर हेत्वथः । कत्विगादिषु कत्वे ऽप यजमानादेः कमणि फठे च ममता 

हश्यते $ तद्दस्यापि किं न स्ात् ; अतः करवरत्वत्यागमात्रा्करथं कर्मणि फडेच ममता्ुद्धिगिचत्तिरि- 
त्यलाह--पस्मयुरषो हीति । वीति प्रमाणग्रसिद्धिसूतचनम् । ‹ स्व न्व्चद्धिर्दश्वद्धिः कर्मसू्ोपपा- 

प-पा ब. ६-४-२२ २. पुरपसूत्तेः ॥ २॥ 

दा॥याकारकफखानाम्; न तु अज्ञ अचिष्ठानादीनि क्रियाकवकारकाणि आत्मत्वेन 
पर्यतः अरेवकमेसन्यासः सस्मवत्त॥ १२॥ 

तदेतत् उत्तः चोक्षः दर्यति- पञ्च रतानि चक्ष्यमाणानि हे मदाचाहो ¦ कार- 
णानि नि्व॑तंकानि । निबोय मे इति उत्तर चेतस्समाधाना्थ, वस्तुवैषम्यथदूर्शनार्धं 
च तानि च कार्गानिं ज्ञातव्यतया स्तौति-- सस्ये , ज्ञातव्याः पदा्थौः संख्यायन्ते 
यस्मिन् शास्त्रे तस् सांख्य वद्रान्तः । छृतान्ते इति तस्यैव विशेषणम्, कतम् इति कर्म॑ 
उच्यते › तस्य अन्तः परिसरमासिः यच सखः तान्तः › कमोन्तः इत्येतत् । ‹ यावानर्थ 
उदपाने ` सयं कर्माषखिडं पाथ ज्ञाने परिरूसाप्यते ` इति आत्मज्ञाने संजाते सर्वकर्म - 

~ आत्याग स्ताात--अनिषटमित्च॥१९॥ __ 

ज्ञ॥कमफलाभावो नाम संसारनि्धत्तिेव, सा कथ त्यागफख्त्वेनोच्यत इत्यत आह - त्यागमिति। 
उपपादितमेतत् ' त्यागाच्छान्तिः" दत्य ॥ १२ ॥ 



स्ट. १३.] अषाद खो ऽध्यायः. ८८५ 

सा{स्क्यन ज(वात्मना स्वञ्मयश्य सरणकस्कवरप्ाणम ग्वन्कालापयाजनाय कमाण्याय्य 

जता जाक्रात्समत क्ुनद्चु्वाद्क्रमोप पर, लत्साश्चननून चक्रम परमपुरूयम्यक - 

पञ्चता महवह कारणान न्वाष म 

सांख्ये छृनान्ते योक्तानि सिद्धये सवेक्मेणाम् ॥ १३ 
संख्या-- बुद्धिः? सख्य छतान्त--यथावस्िततत्व रि पयः चेदिक्यः बुद्धया अनुखहहिने 

तादितः) इरे विरि कोंडाकन्नुक्ररिव जन्वुभिः"वालः क्रीडनकरेरििः छरप्णस्य हि करत मूतसिदं 
विश्वै चराचरम्” इत्यादिध्रसिद्धमाह -स्वक्छ्वनेत्यादिना । करणाधिपाधिपो हि परमपुरप्रश्शूयते 
अतः करणानां जीवद्यषत्वदच्ावामपि गजदुरगाद्क्ङ्कारेपु राज्ञ इव परमर्पुरपरस्य चषित्वं न निवत्त 
इत्यभिप्रायेणाई--खक्ोयश्च करगक्रलवर प्ररि ति। सङ्कोचकामावाद्दष्रदए्फल्प्रदानादिकम्पि 
तस्य टीटेत्याह--स्वलीद्ा्रयोज नाति । “लोकवत्त साटाक्रैवल्यम्ः इव्यादिभिरिद मामासित- 
मिति भावः 'छीादिप्रयोजनायति पाठे ठ आदिशब्देन कारुण्वादिनूरम्कतरक्षणादिथहणम्। श्नु 
राच्ीयस्य कमणः परमयुखषसमारा घनतवेव वरि घानाक्कल्पयन्तस्य तस्व तदीवता चुक्छाःलटौकिकं तु कर्म 
नतथा खिष्ट; नापि तथराध्यक्न, कछ्वन्निट्रच्यादे; फटस्य जीवगाभित्वेनेवोपटम्भात्, यतो खौकिकाना फ- 
खानां चीवरषस्वे तत्ताधनस्यापि कर्मगस्तर ना युक्ता ; तस्मात् “सिद्धये सवैकर्मणान्' इत्यादिभि- 
स्सर्वत्िषवसङ्कव्यागाद्युपादनमद्यक्यमिति.तत्राह-- न इति; पर् पवुरुवर्गवति - पडी स्रखामि- 
त विश्रान्ता ¦ यथा पञ्जरदाङ्कुन्तपोपगरादिक तत्युशवाद्कं चे त्रावमामस्य दधद्ूतः 

तथात्रापीति मावः । 'सास्वे कृतान्ते" इति न लांख्यसिद्धान्तो विवक्िपः> तत्रेश्वरानः युपगमात् , क- 
रणातिरिक्तेस्य क्रवत्वानभ्युप्ममेन "कतां करणे प्रथग्विधम्' इति कतरकरणविमागोक्तयसम्भवात् , 
तस्य बेदविरद्धत्वे तच्वापदे शाय तदुपन्यासाचोगात् , अविरुद्धत्वेऽपि वेदमूटत्वस्येवाङ्ीकर्तव्यते वेद् 
एव विश्रसात् ; अ्ंचित्याय च रूडिपरित्यायेन योरशिकाथांवटम्बनस्य सर्वसम्मतः ; अतो वेदेष्वेव 
यथावयिततच्वनिणवाय प्रचर्तो भागस्स्याख्यकतान्तदान्देन विवद्ित इत्यभिधायेण निर्वक्त ~ संख्या 
घरुद्धिपिति । मक्ररणानुरोधेन उुद्धि विदिनष्टि--यथाचस्थितति । यदिद चङ्करेणोक्तं “पदार्थास्सं- 

ख्यायन्ते यस्मिन् चाच्रे तत्साख्य वेदान्तः, स एव छृतान्तः+करतस्य कर्मणो ऽस्मिननन्तः `इति; तदसत् 
--वेदन्तेष्वपि कमान्वथस्य खापितत््रात् › रूढिपरित्यागे चावश्यं भाविन्दुचिततमयोयस्यैव ग्रहीतु 
युक्तत्वात्) अन्तशब्दो निश्ववपरतया नेवण्डुकेः पठितिः ; स ए बुद्धिपूर्वसम्पादिततया कृतद्न्देन 
विशेष्यत इत्यभिप्रायेण---अलुसंद्दिते निणय इल्युक्तम् । यद्वा निणयराब्दो ऽत्र निर्णीतवस्तुपरः; 

कृतान्तरान्दस्य सिद्धान्तपर्योयस्य तत्तदभ्युपगता्थरूटत्वात् । अत पत्र हि--अयु संहित इति विशे 

धितम् । नहिं निणेय एतायुसन्ातव्यः । अथवा प्राचां निणेयः परेरनुसदहित इति मावः । निर्णायक. 
राब्दपरो बाल निणयशब्दः } तदानीं श्रोक्तानि" इत्यनेन समन्वयः! सिद्धि्ब्देन फल्पर्यन्तत्वादि - 

प-पा।| ९ भार-समा. &६६-३९.०अगमेयोंऽन्वो- न्नूतवांङः ऋीडनकेरिवः 
१ 

उ्यश्च यत्र कामगमो बरद्या । मोदते मगवान्दतः दालः र. मारते-समा. ४१-२३. कष्णण्वनहि ल. 

ौडनकरिव?॥--भार-ऊरण्य, १२.५०. श्न्मरंक- कानःसुत्पत्तिरषिचाप्ययः । छष्गस्य द छत मूतमिद्- 
रद्कायेर्देवदन्देःपुनःयुनः । क्रीडसे त्यं नरव्याव सिश्वखरा-चरम् ॥ 

वारः ऋीडननेरिवः॥- तत्रैव. ३०-३७. मसम्पथो-., ३ कारः. २-१-३३ ॥ 

ज्यनियोज्याच कामकारकर. ग्रमु; । क्रीडते भगवा- 



८८६ श्रीमद्धगवद्रीताथां [श्श्ो. १३-१५. 

रानिण्ये सर्दकर्मणां सचद्धमे--उत्पत्तये प्रोक्तानि प्र्वतान कारणान एनबान्व मे - 

मम सखकारादनचसखंश्त्खः वैदिकी हि बुद्धिः चारारोन्द्यत्राणजतरात्मावकररण पस्मा- 

मानमेव कर्तारमवश्वारयति -->*य अत्मनि तिछठकन्नात्मनाऽन्तेसं यमस्मा न चद् वस्या- 

त्मा दारर य अ्मानमन्नसे यमयत्ति ख त आत्मान्नयास्यखत ^ “अन्तः प्रावष्ठरशा- 

सत्रा जनानां खर्वात्माः इत्यारिषु ॥ १३ ॥ 

` तदिदमाह - 
+ अधिष्ठानं तथा कती करणं च पृथग्विधम् । 

विविधा च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ ष 

रारीरवाच्जनोभिययत्कम पारमते नरः । 
नयाय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥ , १५ 

तााकमिदाविवश्चितम्;ध्वत्कर्मं प्रारमते,पञैते तस्य हेतवः* इति क मसरूपोपसपत्तेरेवानन्तयोक्तेरितयमि - 

येणाह---उत्पत्तय इति } (मम कारणानिः इभ्यसम्भवान्मदीयानि करारणानीच्युक्तेरिह दैवशब्दनि- 

दिष्टस्य स्वस्य स्वकरीयत्वामाविनानन्वयाहुचितमन्वयमाद--मम सक्ाप्तदंलुस्वन्धरत्खेति । वक्ष्यमा- 

णानां पञ्चानां यथादर्शन विविक्ते देठ॒मावे मनस्तमाधानविधानाथमिदसिति मावः ! षड्र्विंशकमन- 

म्युपगच्छता पञ्चविंशक च कवेत्वारोपमाच्राधिकररण प्रतिपादयता प्रकरणमिदं विरुद्धमित्यभिप्रयेण यौ- 

गिकापरत्वमुपपादयत्ति-तरदिकी द्यति । ररीरेन्द्रियप्राणजीवास्मोपक्ररणमिति वहुव्रीहिः । उपक- 

रण---विवक्षितकार्यार्थतयोपात्तः परिकरः ।॥ १३ ॥ 

उक्तविवरणतया स्छोकद्वयस्या पुनरुक्तिं परमते विरोधं चाभिप्रेल्याह् देद्मादेति । तत्-- 

श्रुविसिद्धम्,इद विवद्षितभिव्यर्भः। न्यासय - न्वावादनयेत घमपथ्यथन्यायादनपेतेः इत्यनुशासनात् । 

प्र-पा॥ + वृ. ५-७-२२ ॥ 2 भष्टाष्वाय्यं. ४-४-९२ 

| 
अ 

दाणां निचत्ति दरहौयति 1 असेः तस्मिन् आत्मन्ञानाथे साख्ये कृतान्ते वेदान्ते पोक्तानि 
कथितानि सिद्धये निष्पत्यथे सत्रकमणाम् ॥१३॥ 

कानि तानति? उच्वत--अ चानम् इन्छद्ष्सुखदुःखज्ञानादानाम जाभन्यक्ति 
भीम क १7117 7 7 

पुनः संन्यासं भपञ्चयितुं कमकारणान्याह --पञ्चत्यापदेना। सांख्ये कतेन्ते---ज्ञा- 

नासद्धान्त ॥ १२६ ॥ 

जा"्पञ्च' इवयादेः प्रकृतेन सङ्गत्यप्रतीतेस्तामाह--पुनारिति । न कैवलं क्राम्यानो कर्मणो न्यासः 

सन्यासः, किं तु कर्वत्वाभिमानव्यागश्चयेव प्रागुक्तं सन्यास पुनः प्रपश्चवितुम् आत्मनोऽकर्रस्वे क्रि- 
यानिष्पत्तिप्रसङ्गादङ्खाका्यै कवृत्वे कथ तदभिमानत्यागो युक्त इत्याराङ्कापरिहाराथमात्मन्यतिरिक्तान्येव 
कमकारणान्यदहियर्थः । साद्कुधदाब्दः कापिरतन्रे रूढः । कृत कर्म ॑तस्यान्तो निचरत्तिर्य्ोच्यत इत्यु - 
पनिषत्मु कृतःन्तश्चब्दं कथ्िद्धयाख्यातवान् , तदुभय निवत॑यिठुमाह- सांख्य इति । ज्ञानार्थः सि- 

द्धान्तो ज्ञानसिद्धान्तः। सिद्धान्त इति गां टक्ष्यते । कापिरूतच्रस्य निन्दितत्वात् ›, उपनिषत्स्वपि 
क्म॑त्यागाप्रतितादनाव् ॥ १३ ॥ 



च्छो. १४-१५. अश्टादरो ऽध्यायः. ८८७ 

रान्यास्य शास्त्रसिद्धे 1तवरपरीने --प्रनिपिद्ध चा सर्वस्मिन् कर्मणि लाररे वाचिके 
मानसं च पचने हतवः; अचार -- शरीरम्. अधिष्ठीयते जीचात्मनेनि महाभूतसक्का - 
तरूप रा .1रमाघ्रषछठानम् नथा कना---जीवान्मा;अस्य जीकात्मनो ज्ञातृत्वं क्तैन्वं च-- 
*श्ञाऽत एवः, "कतो रास्जार्थवच्वाद्'इति च स्तू्ापपरादितम्;करण च पृथग्विश्व---वा- 

तान्यायलनव्द् श्चात्र अशध.न्तरानाचिन्याद्यस्पच्यनुराोधाच रास्मेवानसन्धत्त दतयामप्रायगणाद् --रारस्ञ्र- 

~ सद्ध इति। या्रस्िद्धन सह लांकिकविवक्लावां तदन्यद्वेति वक्तव्यम् व्रिहिते निर्दिष्टे विपरनद्न्दश्च 
विद्धे स्वरसः; कव्येन च खांकिकं लभ्वमित्यमिप्रविणाद ` -पन्ििपिद्धेवति। सयैहस्मन् कर्णीति 
फार्तोक्तिः । वथा चारीरमानसवाचिकरेषु कमसु गरीरादीना प्राधान्येन प्रतिनियतता; न तथामी 
पच्च दंतः; अक्ल पत्तिक्म पञ्वाप्ययक्षिता इत्यभिप्रायेण दयारीरत्वादयुक्तिः । पञ्चेषु सर्वेषु कर्मसु 
प्राधान्यादेव हि शारीरत्वादिष्िमागः 1 यद्यपि जगत्तृषटयादिषु परमात्मैव कारणं, तथापि प्षचश्चकतू- 
केषु परमात्मना उच्छयेवमुपकररणीक्रतान्येतानीत्यभिप्रायेण हेत्वन्तयेक्तिः। "अधिष्ठानं क्षेत्रमा दः" इति 
करालायाह वसिदठः; तदनुसारेणाह - अ्शयछानं चसीरमिति । श्चतिश्च -चघ्रवन्म्त्य वा इं शरीर 
मात्त गत्युना तदेतद खतस्यादारौरस्यात्मनो ऽधिष्ठानम्* इति रारीरे ऽधिष्ठानदयब्दं पयुङ्के । "करलयस्युटो 
वहुलम् इति कमाथतया शरीरेऽधिष्ठानयाब्दं व्युत्पादयति -- अधिषटीयततइति । अधिष्टातु्जवस्यापि 
परमात्माधेरेयत्रात्तद्यवच्छेदाय--- जीवात्मनति विशेषितम् ! जीवाधि्ठेयस्यापि करणादेः प्रथङ्नि 
द शात्तत्सक्राचायाह- महाभरूतसघ्ातरूपामति । विश्वक्तुरिद देवाब्देन प्रथग्मरहणात्कर्तुशाब्दस्य 
चात्र ˆशा्रफलु प्रयोक्तरि! इति न्यायतूचनार्थ॑त्वाच-- कलै जीवात्मेत्युक्तम् । ननु कर्तृत्व हि चा- 
नचिकीषापूनकप्रयलयो गित्व ; ज्ञानमातस्यात्मनो ज्ञावत्वासेभवा्तन्मूकं कर्ठृत्वमपि न स्यादेवेत्यत 
आद-- मस्य जीचान्मनो ज्ञातृत्वं कतैत्वं चेति। 'जोऽतएव इत्यादि सूजग्रहणे. श्चत्यादेरपि तत ध्वा 
कषरंणात् ` कर्मोसत्तिहेतूपन्यासात्करगणओब्दोऽत्र कमेन्द्रियमात्रपर इत्यमिप्रायेणाह-- वागिति । 
यश्रपि ज्ञानद्ियाणां तत्तद्धिषरवक्ञानोत्पादनद्वारा परपरया कर्मणि हेतुत्वमस्ति, तथापि वस्त॒माजेष्वालो- 

प्र-पा। .1. २-३-५९ ॥ वन्, इद यदीरनेव हि मरणवभि, नकेवलं मरण- 

" ज्याः. २-३३२॥ धमित्वमानन) अपितु तद्याप्तन्न ; सतततविनाद्च ञ्ची पि 

५ भगरत-च्ा-मो. ३१--१४. वक्षिष्ठकरार भिति यावत्। इद द्रे हेयत्वानुसन्धा नःयैमुक्तम्। 

जनकरवाद् अनक्राय वसिष्ठः युनान।म्महवाद्मना प्नम्भूतन्नयि० शररर कर्मक्रतञ्रारे, कर्मङ्तश्चर^र- 
मुत्पद्यन्न परम्बराः 1 -धिष्ठा+ क्षत्रमाहुरेतत्ततःछ- रादित्य क्ष नामतस्पस्वरूपस्यात्मनो नागापिष्ठान कर्म- 

विं्चकम्”॥ अयमथः. ३१२. अध्यायेऽपि छद्पष्ट--- वरदोन जीवेन भोगाय परिगृहनभित्य्थः ॥ 

तच्वपनेचम्मदानात्ना पच्र्विंशोऽचितिष्ठत्ति ॥ ३६॥ २. अष्ठाध्याय्यां. ३-३-२१३।, 

अयिष्ठातेति राजेन्द्र प्रोच्यते यतिसत्तमंः। अविश्ान- ४ पुन्नःमांसायां. ३-७-१७. साख्रफङं प्रयो- 

दधिष्ठाता क्ेत्राणामिति न; श्ुतय्' ॥३७।---इति।। , क्तरि नछक्नणत्वात् त्तस्मात्स्रयम्पभ्रयागे स्यात् ॥ 

२ दछा-उप. ७-१२-१. मववन्निति - ठे मव- ५. दारी. २-३-१९) 

रा॥आश्रयः आधिषटान शारीर,तथा कतौ उपाधिलक्षणः भाक्ता,करणं च श्रोजादि ब्दा 
दय॒ुपरग्ध्ये पृथग्विधं नानाप्रकारं तच् दादशसंख्यं, विविधाच एुथक्षयेष्ठाः वायवीयाः 

प्राणापानाद्याः दैवं चेव दैवमेव अन पनेषु चतुषु पमं पञ्चानां पूरणम् आदित्यादि 
चश्चुराद्ययग्नाहकम् ॥ २४ ॥ ̂ . 



८८८ श्रीमद्धगवद्धी ताया न्यो. १४-१५. 

[कष (~ = ए 

राकपाणिपादाददिपञथ्चकं समनस्कं कमेन्दियंःप्थग्विधं--कर्मैनिष्पत्तौ प्रथर््याचारम्;वि- 

विधा च प्रथक्चेष्टा- चेप्रादलब्देन पञ्चात्मा वायुरभिश्रीयते नद्धृत्तिवाचिना । शरी. 

रान्द्रयश्चारणस्य पाणापानाद नदनस्य चायोः पञ्चास्मना कत्रा चऋअशा-वकवधा 

= ~= 

तााचितेषु मनसा सकस्प्वंव कर्मकरणान्मनसश्चान्यम्यापारन्यववानाभा वात् समनस्कमिव्युक्तम्। जाने 

न्द्रियस्यापि मनसः कमन्दरियप्रतरत्तिष्यपि साघारण्यात्करमंन्द्रियत्वोक्तिः।रासरवाञ्यनामः इत्यत्रवाक्तः 

मनसः सकनव्पादिकमःवेक्षया वा कर्मन्द्रिवत्ववादः । सांख्येरप्येवमवात्त-- बुदधा(नदरयाण चद्ठच््नज- 

त्राणरसनस्वमाख्यानि वाक्पाणिपायूपखान्कर्मेन्दियाण्याहुः | उभवात्मक्रसत मनस्तकृल्पका मान्द्य च 

साधर्म्यात्ःइति।करमहेठषृषादीयमनेषु 'एयाश्विधम्! इति विशषण तदुपचुक्तन्यापारस्य्। वापर त्याह 

क्मनिष्पत्ता पथग्ड्याप्रारमिति।वामादिष्वेक्रेकष्य वचनादानविहरणोत्सगानन्दलकल्
पा दा क्रयान्या- 

पाये हि मिथो विलक्षणः | प्रयलनू-खा डारीरादिक्रियव हि चेशस्युच्यतेः अताऽच्र कमण्रस्तद्व कारण 

मिलयास्म श्रयस्स्यात्; तचाह --चेष्ादण््देन पञ्चात्मा तायुरति । अभव्रायत इत सान्द्न प्रात 

पादनमाच्नं विवक्षितम् । अत्र तद्धेतावन्यस्मिन् कक्षयितव्ये वागादीनां करणादिचाब्दरूपात्तत्वाल्प्राणस- 

वादादिघरु करणानां शरीरस्य च स्ितिप्ररततेः प्राणायत्त्वश्चतेः प्राणप्रह्त्िनिसित्तचशाचा चना रान्दन 

प्राणलश्चषणात युक्तेत्यमिप्रवेणाद --तदन्तिव्राचिनेति।चेशाशब्देनेति पूत्रणान्वयः। प्राणसत्रादाादस्मा- 

= 

रणेन प्राणलक्षणाया ओंचित्य वृ्तेवेविध्ये च विव्रणोति--कररेल्द्रियति। प्रथक्छन्दविविधशब्दयोः 
व [दि 

वौनरुकन्यपरिदारायाह --रारारान्टयतषरक्स्य प्रएणएपानदे सदाय
चस्यति ॥ जा्वह्टानकत्रुकरण 

~ 

अधिष्ठान देहं विष्णुः. स हि स्ैकरतत्युक्तम् । जीवस्य चाकवेत्वे 

प्रमाणमुक्तम् । करणनमिच्दिय दि । चाः क्रियाः हस्तादिष्कियायिहोीमादिकमाणि 

जायन्त। ध्यानदेरपि मानसी चेष्ठा कर्णम् 

=; 

------ ~ -- = ~< 

ज्ञ॥अधिष्ठानादि करण एवान्तर्मूतमिति वक्ष्यति ; तत्परो घनावाधिष्ठान निर्दिखति- -आश्वष्ठान- 

निति । आदिपदेन भूम्यादि । कर्ता जीव इति व्याख्यानमघदिति भवेनाह -कलतंति } शसंरवा- 

्रनोभिः क्रियमाणाना कर्म्णा कर्तां कथ विष्णुरित्यत आह खदति । उक्तमुपपाद्दितम् › तथापि 

जीवोऽत्र कती किं न स्यादित्यत आद--जाष्रस्य चेति 1 अपयघीनत्वाभिप्रायेणेदं निराकरणम् । 

पराधीन कर्वरत्वमङ्गीकृत्यान्यत्र जीवो व्याख्यात इत्यविरोधः । मावस घनताप्रतीति निरासाथमाह-- 

करणमिति 1 आदिपदेन चरवादि । मावसाधनाथैस्य साध्यत्वः वाग्रहणेन च टीतत्वाच्च वायवीयाः 

प्राणापानााशेष्टा इत्यसत् : द्रव्याभिधाने चेश्टाखानुपपत्तेः । प्राणनाच्रभिधनि साध्यत्वात्कारकत्वानुप- 

पत्तरित्या्यवानाह -चछ इत्ति । क्रियाणां साघक्रत्वाक्कथ कारकत्वमित्यत आह--श्तादीति । 

सावान्तरव्यापार हि करणे कारकमुच्यते ! तत्राधिष्ठानादिपदेर्ग्यापारिणो निर्दिद्यन्ते । क्रियाशब्देन 

त्ववान्तया व्यापायः । कारकाभिताभिरवान्तरक्रियामिः प्रधानक्रियाजननं च प्रसिद्धमेवेत्य्थः । नन्वत्र 

कारकाभिधानप्रसद्धे ऽधिष्ठानायोक्त, कमसम्प्रदानापादानानि कुतो नोक्तानि १ अधिष्ठानादौना स- 

वक्रियानुगमात्, कमादीन तदभावादिति सः | तथा च वक्ष्यति -खरीरवाञ्छनोभयत् इति । 

एवं तर्हि चेष्टापि न वक्तव्या, व्यानादिजनने करणस्य मनसश्चेष्ठाभावेनाननुगमादित्यत आह-ध्याना- 

देरीति । आदिपदेन स्मरणे ह्यते ' ज्ञात एवाथे व्यान मवति । ज्ञान चात्मेन्द्रियसनिङ्षटेनैव मन- 

सा जायते । सनिक्रर्षश्च मानसचेष्टाजन्यः 1 अतो ध्यानादेरपि मनःसम्बन्धिनी चेष्टा कारणं मक्तीति 



च्छे. १४७-१५. ] अष्ादरपे ऽध्यायः. ८८९. 
= भ ऋ स क ॐ [+ रा[चत्तिःः दैवं चेवा पञमम्---अच-कमहेतुकलापे दैवं पञ्चमं-पररमान्मान्तर्यांमी क्- 

~-- - -----------~-=----> 

ताीन्यापारपेश्चया शरीरोन्धरियवगल्पविषयमेदेन च प्रथक्त्व प्राणादित्रत्तिमेदयत्तिनियतोख्वासनिमेषो - 
न्मेषादिव्यापार्वेविध्य चेति भावः। पञ्चास्मश्ब्दो ऽव पञ्चन्त्तित्वपरः; तथाच चरू नञ्चचत्तिरनोवद्य- 
पदिस्यते' इति! पञ्चद्त्तित्योक्तिश्च नागक्रूमक्रकरदेवदत्तधनंजयल्पच्रच्यन्तरपञ्चकस्यापि प्रदरदिका। ष्दैव 
चेवा पञ्चमम्" इव्यल दैवाख्यग्रधाननिधौरणार्थमत्रेतयनुवाद इत्याह---अत्र कर्महेतुकलछापदति । 
परमात्मनः पञ्चमतया परिगणने श्रुयथपाठादिक्रमासमवाद्वाचः कमवर्तित्वेन वथसिमव प्ररिगणनेऽपि 
पञचमम्' इति भ्ररणेनिर्दशे प्रयो जनामावात् यथा कठतस्ल्यान्* इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था; ' इत्युपक्रम्य मैद- 

तः परमव्य्रक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः} पुरुषान पर किंचित्सा कारा सा परा गतिः'इतीन्द्रियादिसमस्तप्र- 

वृत्तो प्रधानहेतुः परमपुरुषो वदीकरणीयकाष्टास्वेन निर्दिवः; तद्र दिद्ापीत्यमिप्रावेणाह-परमात्मा- 
न्तयामीति । नच !देव पुराकृतं कमः ˆ दव दिष्ट भागवेयम्ः इत्यादिषु पाचीनकर्मरूपमाग्यपवांय- 
तया देवशब्दं परन्तिः तस्य च हेतुत्वमुपपन्नम्; अत्तः कथमत्र परमातमेव्युच्यते ? इत्थ नहि प्रगे + 

विनष्टानां कर्मणां खरूपेण देवत्वे समवति; अतः कर्मजन्यादशरूपपरमपुरषरसेकल्पस्येव हेतुत्वं वक्तव्यं; 
ततो वरं तस्यैव दैवशब्देन प्रतिणदनम्;अस्ति च देवशब्दस्य दैवतपर्फवतयापि लोकवेदयोः प्रसिद्धिः; 
यथा-- “सत्ये सत्ये पुनस्स्यमुद्धत्य युजमुच्यते। वेद शा््रात्परं नास्ति न देवं केशवात्परम्” इति। नह्य - 

्रार्थान्तर संभवति 1 एव श्रीमद्रामायणेऽपि ‹ स्वाधीन समतिक्रम्य मातर पितर युख्म् । अस्वाधीन 
कथ दैव प्रकरिरभिराध्यतें' इति } तथा सभापर्वणि श्रूयतां परमं देव दुर्विज्ञेय मयापि च । नारायण- 

स्व॒ पुरुषो विश्वरूपो महाद्ुतिः * इति । तथा याज्ञवस्क्वप्रणीते योगञ्चाच्रे “आरं छन्दश्च मन्त्राणां 
दैवत व्राह्मणं तथा" इति । उक्त एपार्थः पुनः ' आं छन्दश्च दैव च : इत्यादिनापि निर्दिश्यते 
तत्रैव देव्यमोदनार्थं प्रजापल्युपदे यानुचादे -आत्माने प्रूजवेन्नित्ये मूष णाच्छादनादिमिः । स्वदेह एव 

दैव स्यादन्यहैव न विचतेः इति । तथा "दवौ धीनं जगत्सवं मन्त्राधीनं तु दैवतम् । तन्मन्तर बाह्लणा- 
घीनं तस्माद्धिपरा हि दैवतम्" इति । अस्मिन्नपि याचे क्ीधिभूताधिदेव माम्" इति प्रस्ताव्य श्रैधि- 
देव किमुच्यते इति प्रष्टम्थं “पुंरषश्चाधिदैवतम् इति प्रतिवक्ति । छान्दोग्ये च आदित्याख्यदेवत- 
वर्तिनः पुरुषस्याधिदेवतमिति नामोच्यते-- तस्यो पनिषरदहरित्यधिदेवत तस्योपनिषद हमित्यघ्यात्मम् 

इति ! एवमन्यलापि द्रष्टव्यम्। अन्यैरपि चान्न देवखब्द श्क्षुराव्रनुयाहकादित्यादि विषयतया व्याख्यातः। 
वय त्वादित्यादीनामप्यनुम्रादके परमात्मानमिह देव ब्रम इति विरेषः। प्रयुक्तं च स्तोत्रे ` शख्यातदैव- 

पर-पा)॥ १. रारो. २-४-११ ॥ २१. गी. ७-३०॥ 

२. अन्तिमे, पा॥ २२. गी. <-१५॥ 

१३. गी. <-४ ॥ 
३. कठ. २-२-१० ॥ 

ॐ | 

५. नामचिङ्ानुञ्ासन. १. काण्डे. काच्वर्गे 

; ६४. इदन्न वाच्य बृहडारण्यस्थ(७-५)नयामा- 

` स्यकां ३-३-२०) श्री माष्यह्यदाहृतम् } तथापि 

` कृशण्वपाठे माध्यन्दिनप)ठे च नादि | परन्तु सङ्कर - 

सःष्ये तथा पासङ्गीकारात् श्रीम।ष्येऽप्यादरः इति 

ध्येयम् › इत्यनन्तसूरे: । 

5. नारशिष्ट पुराणे. १८-३३॥ 

७. श्रीरामाय) अयो ॥ 

<. भारते. सभापर्वणि ॥ 

९. याज्ञवस्क्यमर गीते य) गज्ास्तरे ॥ , १५. स्तोजरले १५९. 

१०. विद्गेन्द्रसदिताया. २२. पट्टे. १५ ६ ` 
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राफरनष्पत्तो परधानहेतुरेत्यथः;उक्त दि*“सवेस्य चाह हदि सन्नावष्ा मत्तः स्खखतल्ञान- 

मपोहन च'ईइति;वक्ष्यति च “इश्वरस्सवेभूताना हद्दराऽ्खन तिषठ ततेा्रामयन सवेभूता- 

चि यच्चारूढानि माययाःइतिःखरमात्मायत्त च जावात्मनः कतत्व--‡"परात्त॒ तच्छ्ते 

व्युषपादेतम्;नन्वेव परमात्मायत्तं जा वात्मनः कतेत्व जाचात्मा कमण्यानयाञ्या मवता- 

ति एवा वानिषश्चरास्जाण्यनथक्मान स्खुः; इदमव चदय स्ूजकारणव पस्हेत & .ङतप्र- 

ता॥परमा्थावेदां मतेश्चःइति। लक्ष्मीकस्याणे च “धमे प्रमाणं समयस्तदीयो वेद्याश्च तच्व च तदष्टदवम् 

इति! तस्मादैवश्दोऽत्र देवतापर्यावः । सचा सर्वभ्रव्तकहेवपस्त्वादधर्रक भावाच्च परदवताविषय- 

उचित इति-परमात्मान्त्यीमीकमनिष्पत्तो प्रघधानहेतुरेत्युक्तम्।यथासा सवधामात्मा+न तथास्य 

कश्िदित्यतः परमात्मा । यथा शरीरादेः प्रह्नत्तो जीवः प्रधानहेतुः; तथा तस्ाप्यसावित्यभिप्रायेणा- 
नतर्यामित्वोक्तिः । तद्धिवश्चामच् पूर्वापराभ्यां स्थापयति -उक्तंहव्यादिना । ननु  स्वतन्वः कर्तां 
इति कर्वृलक्षणमनुरिष्टम् ; इह च कर्तेति क्षेलज्ञ एव निर्दिष्टः ; अतः कारकान्तस्प्रयोक्तत्वं कारका - 
न्तसप्रयोज्यत्वं च तस्याङ्गीकर्वव्यम् । तस्मादेवमप्यज्ाधिष्ठानादि वत्तदपेश्वया गुणीभूत वक्तव्यमित्यत्रा- 

ह ---परमात्मायक्त॑चेति । उत्पन्नज्ञानचिकीर्षाप्रयलस्य हि पुरुष्रस्य कारकान्तरप्रयोक्तृत्वादिकम्; 

जानाद्युत्पत्तिरेव तु परमात्मायत्तेति श्रुतिसिद्धत्त्रात् , जिस्य परायत्तकर्वृत्व स्वातन्त्ये चाविरुद्धमिति 
सारीरके सापितमिति भावः।इममभिप्रायमजानन्वायूदकादिवत्परमात्मनः प्रेरकत्वाचोदयति---नन्वे- 

चसिति । ज्योतिष्टोमादिषु यदि परमात्मा प्रेरयति ; तदा न जीवस्य किंचिद्धिधेय ; नहि प्रबलेन 
हियमाणस्य गमनविधिः; अथ निरुन्धे, तथापि न विधेय;नहि दुव्रखस्य प्र्रख्न निरुद्धस्य गसनविधिः, 

एवे यज परमात्मा प्रवतंयति,तच नित्रत्तरशक्यत्वान्निषेधो निष्फलः; यत्र तु न प्रवतवेत्, तत्र तु म्र 

तेरेवारक्यत्वान्न निषेधपिक्षेति भावः । इयमल्न चार्वाकेतरसमस्तसिद्धान्तावरम्बिनी चोश्यकाष्ा-- 

“नित्रहानुग्रहा्नातपूर्वाहष्टप्रचोदितः । निग्रहानुग्रहाद्यहं इतीदं घटते कथम् ` इति । जीवस्य ज्ञात 
4 

त्वकर्तत्वपारतन्लयाभावचोच्यवत् प।रतन्व्ये ऽपि विधिनिषेघववभ्वमसज्गचोचमपि पञ्चमवेदतदुपनिषदोद्र 

ष्टा मगवान्वादरायणः स्वयमेव परिजहारत्याहं मपौति ! विहितप्रतिषिद्धावैयथ्यीदिहेतुभ्य एव 

प्र-पा। गी. १५-२५॥ । | 

‡ गी. १८-३१॥ + शारी. २-३-४० ॥ २. अष्टाध्याय्यां. १-४-५५ ॥ 

६ चारी. २-३-४१) २ ॥ 
> 

आ।चूवतनी चेषा ऽपि संस्कारकारणत्वेन भवति । दैवमरष्टम् । तथा चायास्यश्चुतिः-- 
(देहा व्द्याथान्दयादयाः क्रयश्च तथाऽदष्ट पश्येम कमहेतुः ₹इत॥ १४॥ 

ञ॥मावः । नचु नियतपूवैक्षणे सत्कारण, न च ध्यानादिपूवेक्षणे मनसि क्रियाऽस्ति; चिरातीतत्वात् 
सनेवेश्चस्यसाध्यत्वान््यानादेः । न च सनिकषज्ञानद्वारा करण, तस्यापि चिगतीतत्वादिवयत आह- 

परतनीति । पूर्वतनी चिरातीताऽपि मानसी क्रिया सनिकषज्ञानद्वारा करणे, तस्यापि चिरातीतत्वा 
दित्यत जाह -पूवैतनीति) पू्ेतनी चिरातीतापि मानसी क्रिया सनिकषद्वारा ध्यानादिहेदुत 

स्कार्कारणस्वेन मवति, ध्यानादेः कारणसस्कारस्य सखायि्वादित्यथं; । देवमन्तयामिव्यापार इति 

कथित् ; तदसत् कर्तैत्यनेनेबोक्तत्वात् । चश्चुराद्यनुग्राहकाः सूर्यादय इत्यपरः । तदप्य्त्; करणा- 

दिसब्दैरेव गदीत.त्रादित्ति मविनाद--दैवमदणश्मिति । उक्तमर्थ श्रुतिसमत्यापि समर्थयते--तथा 

चति। देह इत्युपरुक्षणम् । हेतुः ऋारणम्। कर्महेत्विति कचित्पाठः ; तच छान्दसो छिङ्गव्यव्ययः ॥ 
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रा | यल्ापेक्षस्तु वाह् तप्राताषद्धावेयथ्यां {देम्यः-इ्ति ; पतदक्त भचत- परमालनन्म 

तल्तद्¶धास्च्च करणक्टखवराद्ाभस्तद्ाह्तश्याक्तासस्स्वय च जावाच्मा तदाधारस्तदा 

ताैचेतनेन कृत प्रयलम्पेक्य परमात्मा उत्तरोत्तरेषु प्रवर्तयतीति सूत्राथैः।तच्र सर्वप्रचरतिप परमात्माधी- 
नादु कथ कृतप्रयलापेश्चत्वम् उच्यते ? व्रेयध्व॑चोद्यस्य चावेवरध्यसिद्यश्रतया परिहरि साध्याविदोपश्च 
स्यादिति शङ्कायां सू्स्यामिप्राविकम्थंमाह--एत दु क्तमिति । अवमसिप्रायः 
दिवत्सखसंकल्पकल्पितप्रचर्तिरक्तीनां करणक्रटेवराणां समप॑णे, यच भूतलादिवत्सर्वपत्रत्तिनिइच्यानुगु- 
ण्येन सखरूपतस्संकस्पतश्च सवो घारतयावस्याने, वदमि करणकटेवराद्यधिषएठानदाक्तिप्रदान, यच प्रत्र 

च्यारम्बनवाह्यविषयपुरस्करणे; तत्सवं जीवस्य कर्तरत्वानुशुण सर्वप्र्रत्तिनिडृत्तिसाधारणे चेति न दत्र 

चो्रावकाश्ः 1 एतावतेव सरव॑परचत्तिनिशत्तिसाधारणसदासीनत्व भगवत उच्यते | एव लब्धदाक्तेः 

पुरुषस्य प्रहृत्तिकाठे यत्का्येनिष्पच्यर्थमीश्वरस्यानुमन्तरत्व, तदपि न जीवस्य कर्वतां वारयति, अपित्- 

तभ्नातीति न ततोऽपि विधिनिषेधवेय््य॑म् । नचैकस्मिनेव कर्थणि परमात्माख्यकनन्तरसादचर् 
जीवस्यानियोज्यताकरारणं,प्रयेकमदाक्येषु सभूय वहुभिरनुष्षीवमानिष्वपि रोके विधनिषेधतत्फल्ादिद - 
सनास्पच्रत्तियक्तस्येच्छायामन्येरनिवार्यत्वेन स्ातन्न्यादिसिद्धेः । एव -क्ार्यते ह्यवरा कर्म सर्वः प्रकत 
तिजेगुणेः ` इत्यादिष्वपि ज्ञानेच्छा पुरस्कररेण प्रवतनादिच्छाविशेषादेश्च खवासनादि विरोषमूरूत्वा- 
जीवस्य कर्रस्वं सुश्ितम् । अत एव द्यत्र हेतुपञ्चके करतेति समाख्यासमा्धिना कर्वस्वेनैव जीवो 
निरूप्यतेःयत्त करणकलेवरदाक्तिज्ञानवाञ्छादिपु विषमप्रदानमहितप्रद्त्तावनिवारणमनुमनन प्रत्यवाय- 
जनने चः तदप्यनादिपूर्वकर्मवेषम्योपाधिकतया नेश्वरस्य वेषम्बनेृण्यापादकम् । प्रहत्तिवषभ्यस्याद - 
छवेषम्यमूरूत्वेऽपि तदेवां खास्रपुरस्कारेणास्य दष्टादिकमारमते । तदप्येवमति विधिनिषेधावका- 
लाभः ! नहि पूवे यज्ञादिकारणमद्ष्ट कृतमिति तेनेवेदासीं यज्ञादिकं निष्पद्यतेखास्रजन्यब्ुद्यादिसा- 
पेश्चत्वात्तस्य । एवे पापहेठुमूतमप्यद् स्वुच्छयंव नि्ृत्तियोग्वतया शासनानहदयामापाद्य प्रापे प्रवर्त- 
यतिः; तदपि तथेकिःअन्यथादष्मूकत्वाद्धितादितपरड्च्योनं चाच्रपेश्षेति वादिनः पूर्द्षठेऽपि तथा परस 

ज्गातत्ववचन विरोधः । अथादृमूरूत्वे सान्लवेयथ्यंप्रसङ्गः ; सार्थक च चाचरं परैरभ्युपगम्यत इवय - 
मूलत्वमेव नोपपदेतेति मन्यसे; तदपि न, खोकिकविधिनिषेघयोरपि तथा प्रसङ्गात् । तचापिदि साम- 
म्रीवैचिन्यमूखत्वे प्रहत्तिनिस्यादिवेचिन्यस्य किं ` गामानय › इत्यादिनियेगेन ~ जथ सोऽपि नियो- 
गस्सरसामप्रयोपनीतः प्रह्रत्तिनिङतिसामग्रीमध्यमध्यास्त इति पश्यसि, एवं वेदिकनियोगो ऽपीति सप- 
दयेथाः । तर्हिं खोकिकमपि नियोगे परित्यजाम इति चेत् -हन्त परस्परसंव्यवहारब्युत्पच्या्यसंभवाद्धि- 
रीन लोकायतेनापीति मूकभिव । एवं सामान्यतस्सतरैघु अद्ष्टवेषम्वमूटेष्वपि कर्म॑ चाले सावकाश 

तदेव दयाख्रमीश्वरलुद्धिविशेषर चेददष्टमुपदि दाति, तथाविधो ऽवमीश्वरः प्रमाणवत्यदवगत इति न तत्र 
परिचोदनावक्राखः । नचेष दोषः--यथोक्तमाचार्यवादिहसाम्बुवाहेः ‹ वेषम्ये सति कर्मणामविषमः 

प्रपा ३-५ ॥ | २॥ 

साद्य रीरबाञ्चनोभिः यत् कर्मं जिभिः पतैः पारभतें निर्धर्तयप्त नरः, न्याय्य वा 
धम्यं शाद्लीयं, तिपरीतं वा अशाखरीयम् अध्वम्यं यापि निभिषितचेष्ितादि जीवन- 
हेतुः तदपि पूवरूतधमाध्रमेयोरेव कायैमिति न्याय्यविपरीतयोरेवं ग्रहणेन ग्रहीत, प- 
ऋ पते यथोक्ताः तस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि ॥ 

नु एतानि अधिष्ठानादीनि सर्बैकमेणां निर्सतंकानि ; कथम् उच्यते शश्ारीरबा- 
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राहि तश्क्तिस्सन् कमनिष्पत्तये खेच्छया करणाद्ययिष्ठानाकारं भ्रयज्ञं चारभते,तव्न्तर- 

चखितः परमात्मा खाजुमतिदानेन तं प्रवर्तयतीति जीवस्यापि स्वघुद्येच पचत्तिहेठत्व- 
मस्ति; यथा गुरुतररिखामदीरुदादिचरख्नादिफकथच्त्तिषु बहुपुरुषसाध्यासु बहूनां 

हेतुत्व विधिनिषेधभाक्त्वं च-इति ॥ १४ ॥ २५ ॥ 

तत्रैवं सति कतारमात्मानं केवरं तु यः । 
पर्यत्यकृतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेतिः ॥ १६ 

परमात्मायुमतिपूर्वके जीवात्मनः कचैत्वे सति तथ - कमणि केवरमात्मानमेच 

ताकि नाम कुर्याल्कृती किं बोदारतया ददीत वरदो वाञ्छन्ति चेदुगतिम्*३इति। तदय चा्वाकेतरस- 
मस्तसिद्धान्तनिष्टानां सा धारणपरिदारसारः-- "तत्तदि ष्टादृष्टमूख्शास्नवकष्यद रान्वयात्। पुनस्तथातथादष्टस- 

पत्तिरूपपचते । पुमर्थसा घनत्वेन प्रतीतेः खेच्छया पुमान् । प्रवर्तेतेति तादर््यात्सावकाशात्र चोदनाः 

इति । अचर करणकलेवरप्रदानादिसाधारणोपकारसापेश्चतया जीवकर्रंत्वस्य परयपेश्षत्व--सननित्यन्ते- 

नोक्तम् । कभनिष्पत्तये इत्यादि नातु प्रद्त्तिविदेषे जीवस्य स्वातन्त्य दशितम् । तत्रापि परस्य 

किंचित्कारः-- तदन्तरबस्ित इत्यादिनोक्तः । तं-- कृतग्रयलमिव्य्थः ॥ १४ ॥ १५ ॥ “~ . 

ययेवं पञ्चानां देवत्वे ऽप्यात्मैव कर्ता, तद्यकतरत्वानुसं धानं भ्रान्तिरूपमेव स्यात्। विधिनिषेधा- 
दिसंरश्चणाय कर्तत्वं तावदस्त्यजम् । नच सहकारिनिरपेक्षकल्रखवं प्रतिषिध्यत इति वाच्ये ; तस्य प्रस- 

ङ्गाभावेन प्रतिबेधायोगात् । नहि कथिदेदेन्दरियदण्डचक्रादिनिरेश्षः करोमीति मन्यत इति शङ्कायां 
नियन्लन्तरनिरपेश्चस्वाभाविककर्वसव भरमस्स देदाद्यात्मभ्रमवतां चानेका धीने कर्मण्यनन्या धीनत्वाभेमा- 

नस्य निवारणमकर्वत्वानसंघानमित्युच्यते--' तत्रैवम्* इति -छोकेन। परमात्माञ्ुमतिपूवैक इति-- 

सवीनेर्वाहकप्रधानदेत॒ग्रहः । आत्मानमिति--स्वात्मानमित्यर्थः। अत एव च कवरन्दो ऽ न पू्वव- 
द्धर्भिसमर्षकः ; इतरथा कर्मप्रारम्महेतुमियध्याहारप्रसङ्गाचेव्यमिप्रयेणाह--केवरूमात्मानमेव कर्ती - 
रमिति ठरब्दोऽचावधारणा्थो व्याख्यातः । राङ्कानिवतंकत्वेऽपि वा केवरशब्दो क्तव्यक्त्य्थं एव- 
कारः । नन्वत्र केवरशब्देन स्वामाविककवैत्वाचुवादमालं स्यादिति चेन्न, चवुर्भिस्तमूयकरणे प्रस्वते 

तदनमिक्चनिन्दायां तब्यवच्छेदा्ैत्वस्वारस्यात्तस्यपिश्षितत्वाच । तच्र यत्परेरुक्तम्--*आत्मनो ऽवि क्रिय- 

स्वभावत्वेनाधिष्ठानादिगमिस्तहतत्वानुपपत्तेः विक्रियावतो दयन्येस्संहनन, संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्; नत्व- 
विक्रियस्यात्मनः केनचित्सहननमस्तीति न सभूयकारित्वसुपपव्यते ` इति; तदसत्, स्वरूपोत्पत्यादिवि- 

काररहितस्यास्मनः ‹ द्ाखुण्यधिर्थथा तैर तिके तद्वत्पुमानपि । प्रधाने.ऽवस्ितो व्यापी चेतनास्मात्मवे- 
दनः › इत्यादिमिर्याचेदरन्यान्तरेण सहननस्य ज्ञानचिकीर्षांद्याधारतया सहकारिभिस्संभूयक ्रत्वस्य च 
स्थापनात् ; अन्यथाच्रापि ' पञ्चैते तस्य हेतवः ` इति क्वुरपि हेठ॒तेन परिगणनस्य भङ्गप्रसङ्घादिति। 

प्र-पा॥२॥ 

द||ङमनोभिः यत् कमं प्रारभते इति १ 
नैष दोषः; धिधिपरतिषघलश्च्णं सवे कमे दारीरादिजयप्र धानं; तदङ्गतया द्नश्रव- 

णादि च जीवङक्षण निव राच्यीरूतम् उच्यते शरीरादिभिः आरभ्यते इति। फटरका- 
रे.ऽपि तत्प्रधानैः साधनैः अुञ्यते इति पञ्चानामेव हेतुत्वं न विरुध्यते इति ॥ १५ ॥ 

तज्ञ इति प्रूतेन रूम्ब््ते- पवं सति पव् ख्थोक्तेः पञ्थिसिः देवमभि; निर्वह 
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रा¶{कता(र वः पद्यप्त, स इुमतः -चपरातमातः; जङूतच्रुदत्वात्- अनष्पन्नयथाव- 

{स्थतवस्तुन्रुडत्वात्. न परयति--न यथाचख्ितं क्ती पदयति ॥ १६ ॥ 

यस्य नार्हङृतो भावो उुद्धियेस्य न च्िप्यते । 
इत्वापि स इमाछोकान हन्ति न निबध्यते ॥ १७ 

परमपुरूषकचैत्वाजुसंश्रानेन यस्य भावः कवैत्वविषयो मनोच्रत्तिविरोषो नादृतः 
--नाहमभिमानक्ृतः+ मदं करोमीति ज्ञानं यस्य न विद्यतइव्यथः बुद्धिर्यस्य न छिष्यते- 

तान्न इम॑तिःइयेतदुक्तस्येवानुवादः; अन्यथा पोंनख्क्त्यादित्यभिप्रयेणाह--बिपरातमतिरिति । 
अङ्ृतक्ाद्धरिहाष्पात्मशास्लेरनिष्पादि तद्धि: तदाह --अनिष्पन्नेति।* यः पदयति,न स पश्यतिः इति 
व्याघातात् सदपि दरनम् जयथाभाविनासत्कस्पतया निन्त इत्यभिप्रयिणाह् 
व्येषु यथावस्थितिद शनसंभवास्परङ्कतविषये नियच्छति--कतांरमिति । स्वभावार्थशयास्नपास्तव्यति 
रिक्ष न प्रवतत ; अवद्यकतेष्येश्ु स्वमावादिप्रतिष्वपि स्वस्मिन्नधिष्ठानादिषु च यथां कर्मैबन्धनम् 
अस्य प्रवतंतात हदयम् ॥ १६॥ 

दुमतिप्रसङ्गे कस्तर्हि खुमतिरिति बुमुत्खायामे्वविधाकर्वत्वानुस धानस्य प्रयोजन सुच्यते-- "यस्य इति। 
श्मेकेन । मावो ऽत्राभिष्रावः, अयथान्तरानन्वयात् । स्च प्रकरणात्समभिच्याहाराच विशयेष्यते- करत 

त्वावेषयो मनौचात्तवेदोषइति । * अहक्ृतः' इत्यत्र कञचथत्वानन्वयाक्कर्मार्थतवेऽपि मनोडृत्ति- 
विदेषस्याहमभिमानविषयत्वायो गात्तन्मूक्त्वमात्रमिद विवक्षितमित्याह--अहममिमानकृतइति । अ- 

ाहंशब्दे नाहमभिमानङक्षणावा।यद्वा अहंकृतः * इ तिशयुक्ता ब्राह्यणाः ° इतिवत्कर्वरिक्तः;अदमभिमानङ्- 
तइति फकितोक्तिः।ननु आत्मनोऽह मथेत्वात्करथमहममिमानवजंनतत्राह---अद् कसोमीति।सावधारण- 
मिदं योज्यम्, अन्यथा साश्चाक्कव्रत्वविरो धात्] एवं कररैत्वत्यागे कण्ठोक्ते परिदोषात्तेना्थसिद्धः फलसङ्ग- 

दो॥सति कमे्णि।^्तत्रेवं सतिः इति दुमतित्वस्य हेतुत्वेन सम्बध्यते । तजन पतेषु आत्मा- 
नन्यत्वेन अविद्यया पारेकब्पितेः क्रियमाणस्य कर्मणः “आ हमेव कतौ इति कर्तारम् 
आच्मानं केवर दुद्धं तु यः पद्य।ते अविद्धाच्-- कस्मात् {--बेदान्ताचार्योपदेडशन्ययि 

अङ तघुद्धित्वात् असस्कृतघुद्धित्वत्- योऽपि देदादिन्यतिरिक्तात्मवादी आत्मानमेव 
केवरं कतरः परयति, असावपि अकृतबुद्धिः ! अतः अकृतयुद्धित्वात् न सः पश्चि 

आत्मनः तत्तवं, क्मेणो वा इत्यथः! अतः दुर्मतिः, कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजस्नं ज- 
ननमरणप्रातिपत्तिहे तुभूता मतिः अस्य इति दुर्मतिः । सः पदयन्नपि न पयति, यथा 
तेमेष्स्कः अनेकः चन्द्रं, यथा का अधघ्नेषु धावःर्सु चन्द्र धावन्त, यथावा वादने उप- 
विष्ठः अन्यघु धावत्सु आत्मानं धावन्तम् ॥ १६॥ 

आौकेवरं निष्क्रियम् । "एनं केवरमात्मानं निच्कियत्वाद्दन्ति हिः इति तच्नैच॥ १६॥ 

ज॥नचैव जीवस्य कमैकारणेष्वनन्तभावे व्याख्यायमाने (तचरैव सतिः इत्युत्तरवाक्ये केवरमिति न 
युज्यते, एकाकिनमात्मान कारणत्वेन मन्यमानस्य निन्दयाऽस्य सहायस्य कारणत्वप्रतीतेरित्यत आद 
केवलमिति । नाच केवलदखन्द एकाकिवचनः ; किं छ निष्कियत्ववाची $ तदुक्तिश्च निन्दोप- 
पादनारथति मावः । केवरखब्दस्य निच्करियार्थत्व कुत इत्यत आह -पनमिति । तत्रैवायास्यश्चता- 

वेवो्म् ॥ १५६ ॥ 
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साामह्मिन् कर्माण मम कवरत्वामावाद्तत्फर न मया सबध्यते+न च मदाय कमत यस्य 

खुद जायत इत्यथः ; स इमन् खाकान् युद्ध हत्वापप तान्न नेहन्त; न कवर मा 

ता॥सयागो '्ुद्धियंस्य = किप्यतेइत्यनुन्यत इत्याह-- आस्मान्नाति। “नाविरतो दुश्चरितात् "इत्यादिप्रति- 

पिद्धतरैयेतरहननब्युदासाय ्ास्ोपक्रमादिखिद्धमनुकृष्याद-- युद्धे हत्वापात।न हान्त हननाभनमाः 

नजन्थादृ्टवत्तया तत्फरूसम्बन्धयोग्यहन्नन्तरविलक्षण इयर्थः ; अन्यथा इत्वापि न हन्तिः इति व्याघा- 

तात् 1 यत्त परैर्ोक्तम्-` आत्मनो इननकवरत्वाभावात्तत्कायंणाघमफलन न सम्बध्यत इत्युच्यत 

इति; तदसत्, ‹ यस्य नांकृतो भावः इति विशेषणवेय््यात् ; अविदुषाऽन्यस्याव तन्मत कृवत्वा- 

मावात्तस्मिन्नपि च कर्मफलरलेपस्य मिथ्यात्वाभ्युपगमात् । (कथ मीष्मम् ` इत्यादः प्रभ्नस्य कुर्वन 

प्रतिश्चपार्थम् ° इमाछ्छकान् ` इति सामान्येनोच्यत इव्यमिप्रायेणाह--नकंवखामति । अत्र न 

हन्ति › इत्यञ्य * न निवध्यते ° इति व्याख्यानमिति योजना समीचीने गत्यन्तरे सभवति न युक्ता 

तो * यस्य नाहङ्तो भावः - बुद्धिर्यस्य न छिप्यते › इत्यनयोहंठ॒साध्यमाविनावाखतयाः करमाव 

प्र-पा ] कठो. १-२-२४ ॥ << १-पुट. व्याख्यातम् ॥ २. गी. २-४॥ 

सकः पुनः खुमतिः यः सम्यक् पदयतीति १ उच्यतें---यस्य सास्तराचायापद्श 

न्यायेन सखस्कछृतात्मनः न मवति अर्हतः +अहं कता इव्येवरक्षणः भावः भावना 

प्रत्ययः ; एते एव पञ्च अधिषानाद्यः अविद्यया आत्मानि कार्पताः स्वकर्मणां कः 

तरः न अहम्; अदं तु तद्यापाराणां साद्िभरूतः^अभ्राणो ह्यमनाः द्यु्रां द्यक्ष रात्परतः 

परः, केव ः अविक्रियः, इव्येचं पदयतीति पतत्- बुद्धिः अन्तःकरण यस्य जात्मनः 

खपाधिभूत। न दिष्यते न अञुरायिनी भवति--“इदमहमकाषं, तेन अदं नरक गम 

ष्यामिः ईइव्येचं यस्य बुद्धिः न दिप्यते-- सः सुमतिः; सः पयाति । हत्वा अपि सः 

इमान् लोकान्, सर्वान् इमान् प्राणिनः इव्यथः, न हन्ति हननक्रियां न करोति; न नि- 

बध्यते नापि तत्काय॑ण अधमेफटेन सम्बध्यते ॥ 
नयु हत्वाऽपि न हन्ति इति विधतिषेद्धम् उच्यते । नैष दाषःऽलाकिकपारमाथ- 

कर षटयपेश्चया तदुपपत्तेः देदाद्यात्मघुद्धया "हन्ता अहम्” इति खोकिकां दष्िम् आश्रय 

इत्वाऽपिःइति आद् यथाद्च्ितां पारमार्थिकीं दृष्टिम् आधिल्य (न दन्ति न निबध्यत 

इति एतत् उभयम् उपपद्यते प्व ॥ 

नु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोत्येव आत्मा, “क तौरमात्नानं केवर तु" इति के- 
वलब्द् योगात् । नैषः दाषः, आत्मनः अविक्रियसरभावत्वे अधिष्ठानादिष्िः सखंदत- 
त्वाचुपपत्तेः। विक्रियावतो हि अन्यः संहननं सम्भवति, संहत्य वा कचेत्वं स्पात्। न तु 
अविक्रियस्य आरमनः केनचित् संहननम् आरत इति न संभूय कदेत्वम् उपपद्यते। अतः 

आ।॥तजञ्ज्ञानं स्तति- यस्येति । यस्त्वीषद््यते स इंषददङ्कारी च ॥ २७ ॥ 

ज़्॥अवक््य चैतदेव यावतोत्तर्छोके स्वात्मानमकारणे जानतः स्तुततिः क्रियते; अन्यथा सहायस्य 

[रणत्वं जानतः स्तुतिः क्रियितेति भावेनाह- तदिति 1 स्वात्मनो निष्करियस्वनज्ञानम् । ननु निरहका- 

रस्यापि इन्द्रादेन्रं्लवधादिना इषट्रन्धो दद्यते; तत्कथमेतदित्यत आह--यास्त्वति । इय च कस्पना 

बक्पुरासत्नादिना युज्यते ॥ १७ ॥ 
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रा]ष्मादीनिव्य्थैः: ततस्तेन युद्धाख्येन कर्म॑णा न निवध्यते-- तत्फल नाजुभवतीत्यथैः। 

स्वमिदमकर्तत्वाद्युखन्धानं सस्वगुणचृद्धशेव भवतीति सच्वस्योापदेयताज्ञापना- 

य कमणि सत्त्वादिगुणकृतं वैषम्यं धपञयिष्यन् कमचोदनाप्रकारं तावदाह - 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता तिविधा कमेचोदना । 
करणं कमे कर्तेति विविधः कम॑सङ्हः ॥ १८ 

ज्ञान--कतेञयकमेविष यन्ञानम् ; ज्ञेयं च- कर्तव्यं कर्मःपरिज्ञाता- तस्य बोद्धति 

तादहेदुसाध्यभावेन “ नहन्ति न निवध्यतः इत्यनूद्यत इत्याह-ततडइति। (न निवध्यते "इनेन कम- 

साध्यमोक्षविरोधिफलानन्वयो विवक्षित इत्यभिप्रायेणाद--तत्फखं नाज्रुभवतीति । एतेन ° क्रिया. 
काले नाहकारः, क्रियोत्तरकाठे मया कृतसिति प्रतिसधानाकेपः) न इन्ति न निवध्यतेः इत्युभाभ्या- 

मेदिकामुष्मिकम्रत्यवा यप्रतिषे धः इति योजनान्तर निरस्तम् ।॥ १७ } 

एव साच्विकव्यागो विशोधितः ; अथ तदथं ^ नित्यसत्त्वस्थः * इत्यादि मिर्वहुधा पराक्प्रसक्तस- 
च्वोपादेयता निरवदयोष वियोध्या ; तत्र मध्ये क्म॑चोदनाप्रकारादिकथन कथ सगच्छत इत्यचाह-- 

सर्वमिति । कमचोदनाप्रकारोक्तिस्तद नुबन्धिषु ज्ञानादिषु गुणतन््ेविष्य प्रपञ्चयितुमिव्य्थः। कर्मव्य- 
कर्म विष्यमिवयादि -- ज्ञानज्ञेयज्ञातशब्दास्सामान्यविषया अपि कर्मचोदनात्रेविष्यार्थत्वाद्विशचेषपरा 

इति भावः । एतेन ज्ञानशन्दस्याल सास््रपरत्वव्याख्या निरस्ता । प्रवर्तक्रवचनरूपचोद नासखरूपविरू- 

दो॥केव रत्वम् आत्मनः स्वाभाविकमिति केवरखब्दः अुवादमात्म्।अविक्रियत्वं च आ 

त्मनः श्ुतिस्खतिन्यायप्रसिद्धम् । (अधिकार्योऽयसमुच्यतेः ‹ गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते 

'शारीरस्थोऽपि न करोतिः इत्यादि असत् उपपादितं गीतासेच ताचत् । श्रुतिषु च 
“ध्यायतीव लेलायतीव इव्येवमादयासु। न्यायतश्च. -- निरवयवम् अपरतन््रम् अविक्रियम् 
आत्मतच्वम् इति राजमार्गः विक्रियावत्वाभ्युपगमे ऽपि आत्मनः स्वकीयेव एवे क्रिया खस्य 
भवितुम् अहि, न अधिष्ठानादीनां कमणि आत्मकचतकाणि स्युः। न हि परस्य कर्म॑ 
परेण अकृतम् आगन्तुम् हंति 1 यत्तु अविद्यया गममितं,न तत् तस्य; यथा रजतत्वं न 
श्युक्तिकायाः ; यथा वा तकमलिनत्वं बाछेः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य! तथा अ- 
धिष्ठानादिविक्रियाऽपि तेषामेव, न आत्मनः । तस्मात् युक्तम् उक्तम् “अहंकूतत्वघुद्धि- 
छेपामावे विद्धान् न हन्ति न निवध्यतः इति 1 ` नायं हन्ति न हन्यते ` इति मरतिन्ञाय 
"न जायतः इत्यादिहेतुव चनेन अविक्रियत्वम् आत्मनः उक्त्वा, वेदाकिनादिनम्ः इति 
विदुषः क्माधिकारनिनच्त्ति खास््रादौ खक्षेपतः उक्त्वा, मध्ये प्रसारितं च तत्रतत्र 
प्रसङ् क्त्वा इह उपसहरति शाखाथेपिण्डीकरणाय ˆ विद्धान् न हन्ति न न्िवध्यतः 

इति! एवं च सति देहश्च्वाभिमानायुपपत्तौ अविदययाकूताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तः सेन्या. 
सिनाम् अनिष्टादि चिविधं कर्मणः फर न मवति इति उपपन्नं , तद्िपययश्च इतरेषां भव- 
ति इत्येतच्च अपरिदहार्यम् इति एषः गी ताश्ाख्ा्थैः उपसंहृतः ! स पचः सचैवेदाथैसारः 
निपुणमतिभिः पण्डितैः विचा्यं॑प्रतिपत्तव्यः इति तत्रतत्र प्रकरणविमागेन दशितः 
अस्माभिः शाखन्यायाचुसारेण ॥ १७ ॥ 

अथ इदानीं तेषां कर्मणां परवतैकम् उच्यते--ज्ञान ज्ञायते अनेन इति सर्वैविषयम् मवि- 
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रा।िविशध्रा कर्मचोदना--बोध्रनोच्यबोद्धयुक्तो ज्योतिष्ठोमादिकमेविधिरित्यथः ; तज 

तागीश्चणानां ज्ञानादीनां कथ चोदनाभेद्वोक्तेरितयत्राह-बो धबोध्यबोद्धयुक्तइति। जानादीनां चोद- 

नानुबन्धित्वमात्रण विधारब्दोक्तं प्रकारत्वमिययथः । एव “त्रिविधः कमसंग्रहः* इत्यत्र इंवद्वयसष्टितस् - 

ख्येण नेविध्यम्। अनुक्तविष्रयतैविध्यान्तरोक्तिशङ्कान्युदासाय लिष्वन्यतमे विविच्यत इत्याह-- तत्रेति । 

दो। दोषेण उच्यते।तथा ज्ञेयं ज्ञातव्यं,तदपि सामान्येनैव सर्वम्. उच्यते।तथा परिज्ञाता उ- 
पाधिखक्षणः अवि्याकलिपितः मोक्ता! इति एतत् जयम् अविशेषेण सवेकमेणां प्रवतिंका 
चिविधा जिध्रकास कर्मचोदना । ज्ञानादीनां हि जयाणां सन्निपाते हानेपाद्ानादिश्रयो- 

यवं ति न पुरुषमपेशष्य विधिः, अकवैत्वादित्यत आह -- ज्ञानमिति । तिविधा 
कर्मचोदना पतत् त्रिविध्मपेकष्य कमेविधिरिति जिविधेच्युच्यते । कारणानि संक्षिप्या- 
ह--करणमिति । कर्मसंग्रहः कमेकारणसंत्रहः । अधिष्ठानादिः करण एवान्तभूतः। 
तथा ह्युभ्बेदस्िरेषु ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानिनं चापेक्ष्य विधिरुत्थितः।करणं चैव कतौ च करम 
कारणसंग्रहः*इत्ति। अकलैत्वेऽपि विधि द्वारेश्वरप्रसादादिच्छोत्पस्योक्तकारणेः कर्मद्धारा, 

जाौयदि न जीवस्य कारणत्व कथ तहं ज्ानादेरुत्तरवाक्ये कमणां मूलख्कारणच्वमुच्यते १ ज्ञाना 

दिच्रये कमणां प्रवततकमितीवयाराङ्कय तस्याथान्तर विवक्चुस्न्निवत्यामाशङ्कामाह- एव तदति । यदि 

जीवो न कर्णां कारणमिवयर्थः । विधिः श्रौतः स्मार्तश्च] न प्रवर्तेत ततश्च तद्ैयर्थ्यप्रसङ्ग इति रोषः । 
पवं त दूत्युक्तस्येव विवरणम् --अक्रतृत्वादिति । जीवस्य घटवदिति दोषः । ननु ज्ञानादिरूपेण 

कर्मन्चोदनायास्रेविष्यमयुक्तम् अनुपयुक्त च कथमुच्यते; नियोक्तुः प्रेरणं हि विधिः; नच तञ्जञाना- 

दित्रयरूपम्; नचनेनोक्तशङ्का निच्रत्तिरियत आह--तरि विश्वे ति। ख्पष्टप्रतीव्यर्थोऽनुवादः इति--अन्नेति 
शेषः। पतत् --ज्ञानादिकम्। कमेविधिः प्रवतेते जीव प्रतीति रेषः। इतिशब्दो हेतो। भिविधेध्यु 
उयते --कर्मचोदनानिमित्तकनेमित्तिक मावेनामेदोपचार इ्यर्थः। कमकारणानायुक्तत्वाक्किमिदे पुनख- 
च्यत इत्यत आह --कार्णानोति । तर्हिं कर्म॑संग्रह इति कथ कारणसंग्रह इति वक्तव्यत्वादित्यत 
आह -कर्मेति । कर्मशब्देन तत्कारणानि लक्ष्यन्त इत्यर्थः । यदि पञ्चानां कारणानामय समहः; तर्द 

कस्य कुल्ान्तर्माव इत्यत आह--अधिष्ठानादीति 1 आदिपदेन देवपदोक्तमदष्ट गृह्यते! “कां स्यपाञ्या 
सुङ्क' °द् वेन कृतमन्यथा इत्याद वत्साधक्रतसत्वन ववाश्चतत्वात्। "विवक्षातः; कारकाणि भवन्ति इति 

वचनात् नचादिपदेन चेष्टायाः सग्रहः, तच कारकान्तमौवस्येवोचित्यात्, कर्मेति प्रथग््रहणाच । नच 
कर्मादष्टम्, ‹ कम चेष्टा * इत्यन्यत्र व्याख्यातत्वात्} ‹ कर्तुरीप्सिततमे कर्मः इति कथित्; तदसत्, 
पञ्चसु कारणेषु तस्याण्दीतत्वात् । -छोकार्थं श्रुतिसमतिं चाह--तथादीति । कर्मैत्यावर्तनीयम् । तत्रैकं 
व्यस्तम्। पर समस्तम्।ननु (ज्ञान ज्ञेयम् इत्यनेन कथमुक्तशङ्कानिरास इत्यत आद --अकसैत्वेऽपीति। 

अपराघीनक्त्वामवि.ऽपि जीवस्य न तं प्रति विधिवेयंर््यम् । कुत इति हेतो रित्यन्वयः । विधिर 
ब्देन तज्ज्ञानसुपलक्ष्यते । इच्छेत्यनैन प्रयक्लोऽपि । उक्तकारणैरधिष्ठानादिभिः । अनेन ज्ञानं विधि- 

विषय चेच्छाप्रयललक्षणमधिष्टानादिरक्षण पुरुषार्थलक्षणं च परिल्ञाता सर्वज्ञ ईश्वरश्च सर्वप्रेरको जवे 
सभिदितो ऽस्ति 1 अतस्ते प्रति कर्मचोदनेत्यथैः सूचितो भवति 1 एतदुक्तं भवत्ि--नापयाधीनकतरत्व 
चिधिविषयत््रे प्रयोजक, येन जीवं प्रति कर्मविधिवेयर्थ्यं स्यात्, तथा सतीश्वरस्यापि विधिविषयत्वापा- 
तात्, किं त यस्य स्वसंबन्धितया विधिज्ञानं कर्म॑, तत्फङ चोदिष्येच्छा, तदनुगुणश्च प्रयकोऽथिश- 
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राबोद्धव्यरूपं कम त्रिविधं सगरृ्यते-- करणं कम क्तति;ःकरण-साधनभूतं द्रध्यादि 

तासग्रहरब्दस्य कर्मणि व्युत्पत्तिमाह-संग्रह्यतइति। कर्मेव समह इति कमधारयः+कमणो वा संग्रहः| 

° ध्व्रीहिभिर्यजत › "देध्ना जुहोतिः इत्यादिप्रतिषादित क्रियाकरणमिह करणशब्देनोच्यते । फरपेक्चया 

तु कर्मण एव करणस्वादित्यभिप्रयेणाह--साधनभूतं द्रव्यादिर्का~+ति। आदिशब्देन जा्यादिम- 
हणम् । नन्वत्र ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञान, तदेव करणमिद्युच्यते ; ज्ञाना दिल्लयमेव दि करणकर्मकवृंशब्द - 

विंडृतमिति युक्तम् ; अतएव दहि ‹ ज्ञान कर्मच कर्ती च: इत्यनन्तराबादसंगतिरिति चेत्- मेव, 
शब्दस्वारस्याभावात्, उक्तमाचस्य च शब्दान्तरेण पुनरभिधाने प्रयोजनाभावादुक्तावान्तरविभजनस्य तु 

विवरेकरोपयुक्तस्वादिति भावः | कत्रुकरणसमाभिन्याहारात्कमराब्दोऽपि कारकविदोषविषय इति शङ्का- 

प-पा॥ ९. आप. श्रौ ६-३१-२४) | २ आप. यौ. ६-२५-१०) 

दा।।जनः क्रमौीरम्भः स्यात्! ततः पञ्चमिः अधिष्ठानादिभिः आरन्धं बाङ्वनःकायाभ्रय- 
मदेन जिश्चा रारीभूत जिषु करणादिषु संगरद्यते इत्येतत् उखधते--करणं क्रियते अनेन 
इति बाय श्रो रादि, अन्तस्खख बुद्धयादि, कमै इष्लिततमं कलः क्रियया व्याप्यमानम् 
कता करणानां व्यापारयिता उपाधिलक्षणः; इति अिविधः िप्रकारः कर्मसग्रहः-- 

आापुखष्ार्थो भवतीति! दैश्व राध नत्वेऽपि विप्धेदारा नियतस्तेनेव।यदि चेच्छादिजायते, 

तर्हिं कारितमेवेश्वरेण । फं च नियतम् । वस्तुतो ऽकवैत्ये ऽपि आभिमानिकं कवैत्वं 
तस्येव । स्वातन््यं च जडमपेश्ष्येवेति न पचति बिधिवेयस्यन् । 

जानादिसननिधान कर्मसम्बन्धः फछमाक्त्वं चास्ति! तं प्रति कर्मविधयः प्रवतंन्ते। अस्ति चेद् समस्त 
परमेश्वरप्रसादायत्त जीव इति कथंन तं प्रति कमविधकः स्युरिति । एतत्तंग्रहवाक्यमुत्तरवाक्येरविनति- 
यते । नन्वीश्वरश्चेत्पेरको जीवशरीरे ऽय्युपगतः, तदा तत्थराहादादेवेच्छगप्रयलवोरुत्पाद।त्, क्रिमिति बि- 
धिज्ञानमङ्खीक्रियत इत्यत आइ ईश्वरेति । इच्छति प्रयतते चेति शेषः । अभेन विधिद्वारेश्वरपसा 
दादिच्छोत्पच्येतद्िव्रत मवति | उक्तकारणैः कर्म भवतीत्युक्तम् ; तेनाधिष्टानादीनां स्वन्यापरे 

खातन्त्यं प्राते, तन्निरासार्थमाह--यदिचति । ईश्वरेणेव कर्म अधिष्ठानादीनि निमित्तमालाणि कृत्वः 
करित भवति । अत्र णिच प्रयुज्ञानस्य स्वातन्त्य चेति वक्ष्यमाणाभिप्रायः । कमद्वारा पुरुषार्थो भव- 

तीति पुरुष्राथैसाधने कर्मणां मराधान्ये प्रातम् । अत आह--फटंचेति । ईश्वरेणेवेति वर्वैते ; यद्वा 
यदिचेत्यादिना वाक्यद्वयेन विधिविषयतासिद्धये कर्मफसवन्धस्य काक्तालीयता निराक्रियते 1 इदं 
च नेश्वरमुक्तजडघु विध्यविषयेष्वस्ति, किं लु ससारिष्वेवेति भवति प्रयोजकम् 1 एवमेकं गीतोक्तका- 
रणमुक्सवा भाष्यकारः कारणान्तरं चाह --वस्तुतइति । वस्तुतः परमार्थतः । आभिमानिकमदहंका - 

रकारितं भ्रान्तिप्रतीतम् । तस्य जीवस्येवरेत्यवधारणेनास्य जीवे प्रति विधिप्रद्र्तौ प्रयोजकत्वं समर्थयते। 

परमेश्चरकृतासु क्रियासु स्वस्य स्वातन्त्य मन्यमानस्यापराधिनो विधिवन्धलक्षणो दण्ड इति मावः। 
प्रकारान्तरमाह -- खयातन्यंचेति । तयेति वर्वते । स्यादिदं विधिप्रहत्तिवेयर्थ्यम्, यदि जीवस्य 
क्रियास्वातन्त्यरुक्चषणे कर्तृत्वे सवथा न स्पात् । नचेवम्, ईश्वरायत्तस्य तस्साङ्खीकारात्. अपराधीनापे- 

क्षया तदभावोक्तेः। नचैव जडतोत्यमित्यत आह-जडमपेक्ष्येति । अधिकमिति ेषः। जडं हि तद्। 
परकृतेन नोदनादिना क्रियावद्धवति । नत्वागन्तुककारण्रमन्तरेण स्वेच्छया जीवस्त्वनादिसिद्धया परमे 

रप्रसादायत्तया सत्तावुस्यया क्तियाशक्त्या कर्तँति युक्तस्त प्रति कर्मविधिरिति।नन्वेतत्वर्वे कुतः प्रमा 
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रकम् ; कर्म-- यागादिकं; कतौ--अलुष्ठातेति ॥ ९८ ॥ 

ज्ञानं कमे च कतां च तिधेव युणमदतः । 

मोख्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्णु तान्याव ॥ १९ 

खतेव्यकम्ावष्य ज्ञानमयघ्ायमान च क्म तस्याचुषाता ॥ ~ 1 सवाद् युणथदत- 

{सखधव पच्यत गुणससख्याने--गुणकाययणन सथावच्णु तान्यप- तन गुणता 

सिन्नानि ज्ञानादि यथावच्छणु ॥ १९ ॥ 

ता॥मपाकयोत्ति- -कर्मं यागाद्िकिभिति।क्रियास्वरूपे हि रुणतस्निविध विभजिष्यत इति भावः। नियो- 

ज्यावस्यतयां "परिज्ञाता इति निर्दिष्ट एवानुष्ाचरवस्यतया पुनः कमशेष्रतया तत्प्रकारत्नन कता इति 

व्यपदिश्यत इत्याह-कतां अयुष्ठातेति ॥ १८ ॥ 

८ ज्ञान ज्ञेयं परिल्ाता इत्युक्ता एव पदाथा; “ज्ञान कमच कताच त्यनू्यन्ते । ज्ञात्रत्वकर्व- 

त्वयोरवस्थाभेद मात्रत्वात् ्चानोक्त्येव ज्ञाठुरपि सिद्धेरिहावाक्तिःःशेयशब्दस्य च कमविषयत्वात् ! करण वु 

कर्मनुपरविष्टत्वान्न प्रथग्िमजिष्यते । गुणसख्यान शब्देन सांख्यराद्धान्तविवश्चायां प्रमाणा भावास्कृतं 

चानुपयोगात् गुणस्रूपगणने च ज्ञानदेरनुप्रवेशाभावात्--गुणकायगणनइत्युक्तम् । यथाच 

च्ट्रणु--यथावच्छरुवणयोग्यमव धानं कुर्वित्यथः । † यथावत् ` इति विवश्ितं प्रकारमाह-गुणताों 

सिन्नानीति ॥ ९९॥ 0 अ क 
दा॥संगरह्यते अस्मिन्निति संग्रहः-क्मैणः संग्रहः कमंसंश्रहः-- कम पु दि जषु समवात, 

तेन अयं जिविश्ः कमेसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
अथ इद्(नीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सच्वरजस्तमोगुणमेदतः 

निविधः मदः वक्तव्यः इत्ति आरभ्यते-- ज्ञानं कमे च कर्म क्रिया, न कारकं पारिमा- 
षिकम् ईप्सिततमं कम कती च निर्वंतंकः क्रियाणां चिश्चा एव अवधारणं गुणव्य- 
तिरिक्रजात्यन्तरामाचप्रद्छनाश्चं गुणभेदतः सस्वादिमेदेन इत्यथः । परोच्यते । कथ्यते 
गुणसंख्या> कापिले शाखे तदपि कापिरमपि गुणसखंख्यानडास्तं गुणभोक्तृविषये 
प्रमाणमेव । परमार्थब्रद्चेकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते, तथाऽपि ते हि कापिखाः गुण- 
गोणव्यापारनिरूपणे अभियुक्ताः इति तच्छास्वमपि चश्ष्यमाणा्थरतुत्यथैत्येन उपादीयते 
इति न तिरोश्चः । यथावत् यथान्यायं यथारशास्ञं शृणु तान्यपि ज्ञानादीनि तद्धेदजा 
तानि च गुणमेदकृतानि छण, वक्ष्यमाणे अथं समाधि कुर इत्यथैः ॥ १९ ॥ 

आ॥खव च तदभवो क्तपरमाणसिद्धसिति न पृथक प्रमाणमुच्यते ॥ १८ ॥ 
पुनः साध्नप्रथनाय गुणमेदानाह-- ज्ञानमित्यादिना । गुणसंख्याने गुणगणनप- 

करणे ॥ १९. ॥ 

ज।णास्पतिपत्तन्यमित्यत अइ-सवंचेति। अन॒मवनोक्तप्रमाणं श्च] विधिज्ञाने सतीच्छोत्पत्तिरित्यादिकम् 
अनुभवसिद्धम्; इश्वरप्रसादादित्यादिक तु "यया नियुक्तोऽसि"इत्याद्युदाद्धतागमासेद्धम्। पृथक् पुनः॥ 

“ज्ञानं क्म इत्यादेः म्रकृतोपयोगाप्रतीतेस्तं दरश॑यन्नाह--पुनरिति। मोक्षसाधनं प्रागपि गुणभेदा- 

नायुक्तत्वात्-- बुनारत्युक्तम्।गुणसख्यानडान्देन कापिल शाख्नमु्यत इति भवेनाई--गुणोति । त्च 

वेदिकमभिपेत्तम्र ॥ २९ ॥ 
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सवभूतेषु यनक भावमन्ययसान्षत । 

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साच्िकम् ॥ २० 
रााब्राह्मणक्चन्नियन्रह्मचारिग्रहस्थादिरूपेण विभक्तेषु सर्वषु भूतेषु कमोधि कारिषु येन 

क्षानेनैकम्- आत्माख्यं भावे तज्राप्यविभक्त-- ब्राह्यणत्वादयनेकाकारेष्वपि भूतेयु सिनदी््र- 
दि्रिनागवत्सु ज्ञानाकार आत्मनि िभागरदहितम् अभ्यय-उयस्वभाकेष्वपि ब्ाह्यणादि- 
दारीरेष्वव्ययम्. अविकृतं फखादिसज्गानहं च कमाध्िक्रारवेरायमीश्चते.तञ्ज्ञानं साच्ि- 
क वाद्ध॥२०॥ 

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान् पृथग्विधान् । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ 

सनु भ्त ब्राह्यणादखु बद्यणाद्याक्रारपथक््त्वनात्माख्यानाप भावान्नानाभूतान् 

ता।साच्चिकनज्ञानादिकथन कर्वैतरे गुणपारतन्न्यज्ञापनार्थम् । सर्व॑भूतशब्दाभिम्ेतमनात्मविद्धिरनुस- 

हितं ब्राह्यवैचिन्यमाह-- ब्राह्मणेत्यादिना। ज्ञानदब्दस्याच प्रकृतकर्मचोदनानुवन्धिकरमानुष्टानदयाभा- 
विजापनपरत्वात्-कमौधिकारिष्विति मूतानि विदोषितानि । मावद्न्दोऽत्र पदाथप्यौवः। पक्र 
मिति--जायेक्यविवक्षयोच्यते ; आत्मव हव्यस्य प्रागेव समर्थितत्वात्, अद्ेतदर्नं साच्विकज्ञानमिति 
परोक्तस्य निर्मुखुत्वात्, 'नानामावान् ` इति च अनन्तरं वहुत्वोक्तेः, साम्याचसन्धानप्रपञ्चनस्यात्र प्रय 

भिज्ञानात्+कर्वेति प्रक्रतप्रत्यगात्मविषयत्वोचियेन परमात्मपरत्वायोगाचेलयभिप्रविणाह--आत्माख्यमि - 

तिसितदीघे्यादिना--'शवामनेकवर्णांनां क्षीरस्य स्वेकवणता "इत्या दिश्रुतिचूचनम्। अत्र सरवंभूतश- 
ब्देन बा्णत्वादिजात्िमहणाद्रुणाच्वान्तरविमागपरो ऽविभक्तशन्द इति च भावः । केनाकरेणेक- 

त्वमित्यत्राह--ज्ञानाकारइति । प्रतिषिच्छमानस्य व्यवस्य प्रसञ्ञकमाइ--व्ययस्वमाकेष्व पीति । 
प्रागुक्तं फलादि सङ्गल्पविक्कतिरादित्यमप्यविङ्कतत्वपरेणाव्ययशन्देन सं्दीतमित्याह -फल्पादिसङ्खा- 
नरह चेति ! सकङ्गाऽज सबन्धः ; अनमव इत्यर्थः । इच्छापरतवेऽपि भोगो ऽथसिद्धः । कम॑चोदनानुच- 

न्धिज्ञानपरूत्वात्-- कम धिकार वेखायामित्युक्तम् । मयेदं कतंव्यमित्य<सधानदद्यायामित्यथः | 
येन ज्ञानेनेश्चते--विषयीकरोतीत्यर्थः ॥ २० ॥ 

फृथक्त्वेनच परथग्वि ्रान्--उथक्त्वेन चिरेोष्ितानिव्यथः।प्रथक्त्वादिदाब्दानां पुनरक्तिपरि- 
हारायाह--ब्ाद्चणाद्याकारप्रथक्त्वेनति । "सवेत भूतेषु ` इति बिदिष्टाचुवादः, तत्र “ मावान् 

इति विदेष्यनिष्कर्षं इत्यभिप्रायेणाह---आत्माख्यानपि भावानिति । जातिमेदविशेष्यभदगुणादि - 

प-पा ॥ २. अगतविन्दूपानपत. 

दा॥ ज्ञानस्य तुं तावत् चििध्त्वम् उच्यते--स्वैभूतेघु अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एकं भावं बस्तु, भावद्ाब्दः चस्तुवाची, एकम् आत्मवस्तु इत्यथः, अव्ययं 

न व्येति ख्ात्मना खघ्रभेण चर, कूटस्थम् इत्यथः, दक्षते पद्यति येन ज्ञनेनःत च भाचम् 
अविभक्तं प्रतिदेहं, विभक्तेषु देहमेरेषु न तिभमक्त तत् आत्मवस्तु, व्योमवत् निरन्तर - 

मिद्य थः, तव् ज्ञान साश्चात् सम्यग्दसैनम् अद्वैतात्मविषयं साच्विकं विद्धि इति। २०॥ 
[न 1 सणि यधि 

आपकर भावं विष्णुम् ॥ २० ॥ 

ज।॥एक मावाम(त सामान्येनाोक्त;) काऽसावकरा भाव इत्याकङ्खवामाह--प्कानत॥ २० ॥ 
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रासितदीघौदिपृथक्त्वेन च पृथग्विधान् फखादिसंयोगयोम्यान् कमौधिकरवेखायां यत् 

श्चानं देत्ति, तत् जानं साजसं विधि ॥ २१॥ 
[प हभ कि 

यत्त कृत्स्लोवदेकस्मिन् कार्य सक्तमदेतुकम् । 
< ५ क 

अतचाथेवदस्पं च तत्तामसमुदाहृतम् । । २२२ 

यत्तु-ल्ञानमेक स्मिन् कायै -पकरिमन् कतेव्ये कमणि ब्रेतमूतगणाद्याराधनरूपे अ- 

त्यस्पफले कृत्लफलख्वत् सक्तम् अहेतुकं -वस्तुतस्त्वकृत्खफकवत्तया तथाविधसङ्गेतु- 

रहितम्, अतच्त्वार्थवरत्---पूषैवदेवात्मनि पृथक्त्वादियुक्ततया मिथ्यामूताथेविषयम्, 

भस्यल्पफ र च व्रेतमताद्याराधनविषयस्वादट्पं चः तत् ज्ञानं तामसमुदाडतम् ॥ २२ ॥ 

ता॥मेदपरतया प्रथक्त्वनानात्वप्रथग्विधशब्दानामपुनरुक्तिः । उक्तव्यतिरेके परतया फएलडादिसयोगयोग्य 

त्वोक्तिः । ज्ञानं वेत्तीति कर्चत्वोपचारः ॥ २९ ॥ 

कार्यदाब्दोऽल नोत्पत्तिमाच्रपरः , स्वकर्सव्यविषयत्वात् ; एकरब्दश्च सद्धानर्दत्वाय फलद्वारा 

परिमितपरः ; तस्यापि हेतुः प्रागुक्तपरिमितशक्ती नामाराघनत्वमित्यभिप्रायेणाह-- प कस्मिन् कतेव्ये 

कमणि प्रेतभरूतगणाद्याराश्वनरूपे.ऽव्यस्पफकइति । कमस्वरूपका्थमाच्रस्यापि सङ्गयोग्यत्वा- 
भावः ; तल्लापि फल्विवक्तायामाह -- छृर्ख्रफख्वदिति । कत्लफकृदेत॒भूतकम॑णीवेत्य्थः । कार्थ- 
भूतस्य ज्ञानस्य सङ्गस्य चा कारणमानिषे घायोगप्प्रेश्चावस्सङ्गहेत॒रिह प्रतिषिध्यत इत्याह-व- 

स्तुतइति । ' अदैतकम् : इति पाठेऽपि देवुकादन्यत्वविवक्षयाऽयमेवार्थो ग्राह्यः । पू्वैव- 

देवेति--राजसवदिव्यर्थः।^ एकस्मिन्कायें सक्तमहेवुकम्'इत्यनेनेवास्पफल्त्वसिद्धेः खद्योतप्रका शवसत्स् - 

रूपत प्बास्पत्वं स्वारसिकमव्पदब्देन विवश्चितमित्यपुनरक्तिरित्यभिप्रयिण--अत्यल्पफलच प्रेतम् 

ताद्याराश्चनविषयत्वादस्पं चेत्युक्तम्] *स्खात्संजायते ज्ञानम्” इति पूवोक्तं तु राजसतामसन्ञानयो- 

रज्ञानत्वविवक्षया 1 उक्तं हि ‹ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमन्ञान यदतोऽन्यथा ` इति ॥ २२॥ 

प्र-पा॥ ९. गी. १४-१९७॥ | २\॥ 

दायानि द्वेतदशौनानि तानि अखम्यग्भूतानि राजसानि तामसानि चडइतिनसा- 

कलात् संसायोच्छित्तये भवन्ति-परथक्त्वेन तु मेदेन प्रतिशरीरम् अन्यत्वेन यत् ज्ञानं 
नानाभावान् सिन्नान आत्मनः परथग्विघ्ान् पृथक्पछकारान् सिन्नरक्चषणान् इत्यथः, वेत्ति 
विजानाति यत् ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य कचत्वासम्मवात् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः, 
तत् ज्ञान विद्धि राजसं रजोगुणनिच्चैत्तम् ॥ २२ ॥ 

यत्तु ज्ञानं कतखचत् समस्तवत् सवेत्रिषयमिव्र एकस्मिन् कार्ये देहे बहिवौ पति. 
मातो सक्तम् “पतान आत्मा ईश्वरो वान अतः परम् अस्ति" इतिःयथा नञ्चश्रमण- 

कादीनां दारीरान्तर्वतीं देदपरिमाणो जीवः, दश्वो वा पाषाणदायोदिमाचम्+इव्येवम् 
पकरिभिन् काय॑ खक्तम् अहेतुकं देतुवजितं निय क्तेकम्, अतच्वार्थवत् अयथाभूतार्थवत् 
यथाभूतः अर्थैः तच्ा्थः, सः अस्य ज्ञेयभूतः अस्तीति तच्वा वत् न तस्वाथैवत् अत- 

स्वा्थवत् अहैतुकत्वादेव अल्पं च, अस्पविषयत्वात् अस्पफखत्वाद्वा तत् तामसम् 
उदाहृतम् नामसानां दहि प्राणिनाम् अविषेकिनाम् ईंददां ज्ञानं टर्यते ॥ २८ ॥ 
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रापवं कतेभ्यकमेविषयन्ञानस्याधिकारवेकायामधिकायैहोन गुणनस्ते विभ्यमुकतवा 
अनुष्ठेयस्य कमणो गुणतस्तरै विध्यमाद -- 

नियत सङ्कराहतमरायद्रबषतः कृतम् । 

अफक्प्रेप्सुना कमे यत्तत्साच्िकयुच्यते ॥ २३ 
नियतं - स्ववणाश्रमोचितं,सङ्गरदित- कतैत्वादिसङ्गरदहितम्, अरागद्वेषतः कृतं--- 

कीर्तिरागादकीर्तिंदेषाच न कूतम्, अदम्भने कतमिल्यथैः; अफलपरेन्छुना--मफलरामिसख - 
न्धिना कायेमियेव कतं यत्कर्म, तत्साच्विकमुच्यते ॥ २३॥ 

¢ 

यत्त कामेप्सुना कमे साहङ्कारेण वा पुनः| 
क्रियते वहुखायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २८ 

यत्तु पुनः कामेप्खुना--फल्टरेप्सुना साह कारेणवा-- वाराब्दश्चार्थ.कतृत्वाभिमान- 
युक्तेन च, बहुलायासं यत्कमम क्रियते, तद्राजखम्--बहुखायासरमिदं कम मयैव क्रियत 
इस्येचरूपाभिमानयुक्तेन यत्कमे क्रियते, तद्राजसमित्यथः ॥ ~ ॥ 

ता।॥अधिकायद्नति -- अविभक्तत्वविभक्तस्वादिविरेधितक्रमाधिकारिस्वरूपानुसंधानेनेत्य्थः | 
वििष्टे कमणि विरेषणतया ऽधिकारिर्गोश्त्वोक्तेः । यद्यपि सङ्खदाब्दा विभज्य फरसङ्गकनृत्वत्यागप्र- 

तिपादने विशोषविषयः,+तथापि सङ्धरदितम् इत्यत्र सको चक्रामावादपेक्षि तत्वाच कण्टोक्तफलगप्रेष्सातिरि- 
्रसामान्यविषय इव्याह--कतैत्यादिसङ्करहितमिति 1 आदिल्लब्देन ममता गह्यते । ‹ मुक्तसङ्खो.ऽ- 
नहवादी ` इव्यादिकथितः कवधरम इह तद्द्वारा कमविखेषरणत्वेन योजितः ! बह्मणि रागात्वसारद- 

घाच् क्रियमाणस्य कर्मणः कथमरागद्धेषतः कृतत्वमित्यत्राह-- -कीनिरागाद की तिंदेषाच्चेति । सङ्ग - 
खन्द पुनरक्तिव्यानेन परिहृता । अकारस्यासमस्तत्वविवक्चया वा फलितत्वोक्तिविवक्चया बवा-- नकः 

तमित्युक्तम्। ‹ध्रपो दम्भन चैव यत् ` इत्याययुक्तप्रतिबरेधाथसिदमित्यमि प्रविणाद--अद्म्भनेति । 
ऋयैमिव्येवेति- सात्विक्रत्यागस्मारणम् ॥ २३ ॥ 

८ कामेप्सुना ` इत्यनेन ‹ अपफल्येप्ुना ` इत्युक्तविपरीतोक्त व्यनक्ति--फटपेम्स्छनेति । खच- 

न्धसामान्यष्रषठयाच समासः । अचर विक्रस्पायसंमवात्-चाह्ञाब्दश्चाथइत्युक्तम् । प्रतरत्तिप्रधानरजो 
मूकूतयानुपयुक्तप्रयासमिश्रणाद्व ह टायासत्वम् । तत्र च सवत्र स्रयमेव देतु रित्यभिमानस्साहकारशब्देन 

विवक्षितः । तत एव ब्रहुखावासपदं च सप्रयोजनमिवयमिप्रायेणाद-- बडलायासमिदं क्म मये. 
देति ॥ २४॥ 

प्र-पा॥ २. गा. ६७-२<॥ 

डा॥अथ इदानीं कर्मणः अेविध्यम् उच्यते--नियतं निदं सङ्गरहेतम् आसक्तिवर्जितम 
अरागद्वेषतः कतं रागध्युक्तेन देषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्धेषतः कृतः तद्धिपरयातम् असाग- 

द्वेषतः कतम ,अफखूपेत्स्ुना फल प्रेप्सतीति फन्यपरेप्सुः फटतृष्णः तद्विपरीतेन अफर- 

प्रेप्सुना कजं कतं कर्म यत् तत् सापच्चकम् उच्यते ॥ २३ ॥ 
यन्त कामेप्खना कर्मफल्रेपष्खना इत्यथः, कमं साहङ्कारेण इनि न तच्छक्ञानापे- 

क्या, क्रिः तर्हि १ टौकिकञोियनिरहङ्कारापेश्चया योहि परमाभेनिरहङ्रः आत्म 
वित्, न तस्य कामेष्डुन्वबहुलायासकतृल्वप्रासिः अस्ति साच्िकस्यापि कमणः अना- 
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अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च परुषम् । 
मोहादारभ्यते कंमे यत्तत्तामसयुस्यते ॥ २५ 

याते कर्मण्ययुबद्धयमानं दुःखमयुबन्धः ; क्षयः - कमणि क्रियमाणे अथविनाशः; . 
{हसा-तन पाणपाडा; पषारूवम्-आत्मनः कमसमापनसामस्यम्ः गतान अनवक्ष्य-भव 

ग्दय मोहदात्-परमपुरषरकतैत्वाज्ञानात् यत्कमांरभ्यते, तत्तामसखमुच्यते ॥ २५ ॥ 

युक्तसङ्खोऽनहंवादी धरत्युत्साहसमन्विततः । 
सिच्यसि्यो्निविकारः कतां साल्िक उच्यते ॥ २६ 

मु ् तसङ्ञ --फटखसङ्गरहतःः अनह्वादी--कतेत्वासिमानरहितः ध्त्युत्साहसम- 

{न्वितः- आरन्धे कमाण यावत्कमसमाप्तयचजनायदुःखधचारण च्युतः) उत्साह 

चेतस्तव; ताभ्या समान्वततः; 1सद्धवयासद्धयामगाचकारः --युद्धाद्ा कमाण तदडपक्रणः 

भ्रतद्रन्याजैनादिषु अच {सद्धय{सिदधयाोरावकूताचत्तः कता सात्जक उच्यत #॥ र्द ॥ 

ता।श्चयशब्देन तादास्िकार्थव्ययदोषविवक्षणादुपसगंराक्तया चानुचन्धश्चन्द एतत्सवबन्धितया पर्शचा 

दधाविदुःखपर इत्याद-- कृते कर्मणीति। हिंसा स्वविधया परविषया चेत्यभिप्रायेण-- तन्न प्राणिपीं 

सामान्योक्तिः । दैवप्रतिसंबन्धिनः पौरुषस्य पुरुषरसवन्विदृष्टसामग्रीसमवधानरूपतामाह -- आत्मनः 

क्मैसरमापनस्रामथ्यैमिति । मविष्यततोऽनुवन्धदेस्साक्चात्कारासभवाद्ुक्तिमिरागमेश्च अपरामर्थोऽ- 
त्रानवेक्षणमिव्याद --अविखुदयेति । अनुबन्धायज्ञानस्य प्रारुक्तत्वात्पक्रान्ताकवृत्वज्ञानप्रत्यनीको ऽत 

मोहशब्दाथं इत्याह--परमपुख्षति ॥ २५ ॥ 
अनहंवादी ` इत्यनेन कर्तृत्वाभिमानरूपसङ्गस्य पथङ्निषेघात् ' मुक्तसङ्गः ' इत्यत्र सङ्गखब्द- 

स्संकुचितविषय इत्याह-फखखङ्करहितइति। तत एव कर्मणि स्वकीयतानुसन्धानरूपसङ्घो ऽपि प्रति- 

षिद्धः | अहंवद नीलो ऽहवादी › तदन्यो ऽनहंवादी ; तत्र मनःपूवौ हि वागित्यमिपायेणाह--कतै- 

त्वाभिमानर हितइ ति! कर्चरस्वस्य विविच्यमानत्वात्तदुपयुक्ता धृतिरिह विवशक्षितेत्याह--आरब्धइति । 
प्रयलरूपस्योस्सादस्य कर्बचब्देनैव सिद्धत्वाद्राजसादिकर्वुसाधारण्याच विरोषविवक्षामाह-उद्यक्तये- 
तस्त्वमिति । "मुक्तसङ्गः? इत्यनेन स्वगा दिफकसङ्कनिच्त्तेरुक्तत्वात् ` सिच्छयसिद्धयो निर्विकारः इत्यस्य 
दृष्टफख्विषवतामाद् - युद्धःद्ाचिति । मुक्त सङ्गत्वफर वा निविकारत्वम् ॥ २६ ॥ 

रो॥त्मवित् साहङ्कारः कती,किमुत राजसतामसरयोः खोके अनात्मविदपि ्नोतरियो नि- 
रहङ्गारः उच्यते ° निरहङ्कारः अय ब्राह्मणः: इति तस्मात् तद् पेक्षयेव ' साहङ्कारेण 

* इति उक्तम् । पुनरराब्दः पादपूरणाथैः । क्रियते बडुखयासं कमं महता आयासेन 
निर्वत्यते, तत् कमे राजसम् उदाहृतम् ॥ २६ ॥ 

अुबन्धं पश्चाद्भावि यत् वस्तु सः अनुबन्धः उच्यते तच अचुबन्धं, क्षयं 
यस्मिन कमणि क्रियमाणे राक्तिश्चयः अक्षयो वा स्यात् त श्चं, हिसां प्राणिबाधां च, 
अनपेक्ष्य च पोरप पुरुषकारं 'दाकनामि इदं कमै समापयितुम्" इत्येवम् आत्मसामरथ्यम् , 
इत्येतानि अञुबन्ध्रादीनि अनवेक्ष्य पोरुपान्तानि मोहात् अधिवेकतः आरभ्यते क्म यत् 
तत् तामसं तमोनिचै्तम् उच्यते ॥ २५ ॥ 

इदानीं कचेमदः उच्यते-- मुक्तसङ्गः मुक्तः परित्यक्तः सङ्गः येन सः मुक्तसङ्गं 
अनहवादी न अर्ह तदनशाःःधत्युत्साहस्मन्विनः ध्रुतिः श्रारणम्+'उत्सादः उचमः-ता 
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रागी कमेफल्परप्सुखन्धो हिसात्मकोऽश्ुचिः। 
¢ ण ~ श 

हषसोकान्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ 
रा॥रागी-यश्छो्थीं .कमफलवेप्खुः---कर्मफखार्थी; त्टुव्चः-- कमपेक्चितद्र व्यच्ययस्वभाव- 

रहितः; ईदिसात्मकः-- परान् पीडयित्वा तैः कम कु्वाणः+अद्युचिः -- कमौचक्षि तद्युद्धिर- 
हितः, हर्षोकान्वितः-- युद्धादौ कर्मणि जयादिसिद्धवक्िद्धयेहेषंरोकान्वितः कतो 

@ 

राजसः परिकीतितः ॥ २७ ॥ 
क [नोस 

अयुक्तः पाकतःस्तम्धश्चटी नेकृतिकोऽख्सः । 
1 [> ¢ ¢ [षद 

विषादी दीघमूती च कतो तामस उच्यते ॥ २८ 
अयुक्तः-शास्जीयकमौयोग्यः, विकर्मेस्थः› प्राकतः--अनधिगतविद्यः, स्तब्धः 

अनारम्मरीरः,शटः--अभिच्तारादिकर्मरुचिः, नैकूतिकः- वञ्चनपरः, अरसः--आर- 

ता॥* कर्मफल्तयेप्ुः › इत्यनेनानुश्रविकखर्गदि फलार्थि्वस्याभि घानात् ‹ रागी ` इत्यानुषङ्किकदृ्ट- 
फरुसङ्खविवक्षामाह-- यदधो ्थीति! अपात्रव्ययादिरादियस्य युणत्वात्-कर्मापेक्षितेति विशेषितम् 
‹ काममात्मानं भार्यो पुत्रे ब्रोपरुन्ध्यान्न त्वेव दासकरमंकरम् › इत्याद्युक्तविपरीतस्व भावता र्दिसात्मक - 
छब्देन चिवश्चितेत्याह-- परान्पीडयिस्वेति। कर्तरत्वोपयोगाय- तैः क्म कुर्वाण इति फल्ितोक्तिः। 

प्व--कमीपेक्षितद्द्धिरदितइत्यपि। न हि ददीनस्पर्चनादियोग्यद्यचित्वमात्नेण कर्मण्यतानिष्पत्ति- 

रिति भावः ॥ २७ ॥ 
अवघानामावादेः पाङ्कतः ` इत्यादिना सिद्धेरयुक्तशब्देन अन्ह॑त्व विवक्षितसित्याद-- खा 

ख्ीयेति । अश्चिराब्द निर्दिशाद्राजसस्यायोग्वत्वा दधिकमयोग्यत्वमिह विवक्षितमित्याह विकमै- 

स्यइति । एव हि तस्यायोम्यतातिश्लयः ; यथा-- देवान्पाद्युपतान् सथा खोकायतिकनास्तिकान् | 

विकर्मस्थान् द्विजाय शद्राच् सचेखो जरूमाविशेत् › इति । याल्नाध्ययनतद ांपदेशादि जनितसाच्वि- 

ककर्मानुष्ठानानुगुणविशेष्ररादित्यं प्रा्कतराब्देन विवक्षितमित्याह--अनधिगतविद्यइति । पूज्ये- 

ष्वपि त्वरितावद्यकर्तव्ययथोचितप्रणामाच्यारम्भ विपरीत स्तिमितस्वभावत्वमिह स्तब्धरब्दाथ इत्या- 

ह--अनारम्भशीखइति । गूढ विधियक्च्व राठत्व ; तच परकरणाच्छास्रोदिततामसकमृद्वरत्याह-- 

अभिचारादिकर्मरचिरिति । पुनशुक्तिपरिहाराय मायाग्रतारणादिरोकिककमद्वाश नकृतिकल्वमा- 

ह-- वञ्चन परदति । ‹ अःकार्यमय कुर्वीत ` इति न्यायाच्छाल्रीयेषु त्वरितेन भवितव्यम् ; तद्रे 

प-पा।। १. मापस्तम्बधर्मै. २. प्रभरे. ४ पट्टे. ९ २ ॥ 

खण्डे. १२१-सू॥ 
३५ 
1 

दभ्या समन्वितः संयुक्तः ध्व्युत्साहसखमन्वि तः, सिद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कमणः 

फलसिद्धौ असिद्धौ च सिद्धसिद्धयः निर्विकारः केवरं शाख्रभरमाणेन भयुक्तः+न 
फररागादिना यः खः निर्धिकारः उच्यते एवम्भूतः कता यः सः सात्विकः उच्यते 

रागी रागः अस्य अस्तीति रागी, कर्मफखपरप्सुः क्मेफलार्थी इत्यथैः, द्दन्धः 

परद्रव्येषु संजातच्तृष्णः, तीथीदौ स्वदव्यापरित्यागी वा,हिसात्मकः परपीडाकरस्वभावः 

अद्युचिः बाह्याभ्यन्तर शौच्वजितः हर्षदयोकान्वितः इश्प्ाप्तो हषः. अनिषटम्रापो इष्टवि- 

योगे च शोकः, ताभ्यां हर्षशोकाञ्यां समन्वितः संयुक्तः; तस्यैव च कर्मणः सम्पत्ति 
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रा॥*्धेष्वपि कर्मसु मन्द पश्च्िःःविषादी --अतिमात्रावसादरीरः 'दरीधैसूज्नी--असिचा - 

कर्म कुवन् परेषु दी्धैकालवल्यैनथैपयौरोचनरीरः, वंभूतो यः कतौ. स तामसः॥ 

पव क्तव्यक्थविषयक्ञाने कर्तव्ये च कर्मणि अनुष्ठातरि च गुणतस्त्रविध्यसुक्तम्; 

इदानीं ख्ैतसवसर्वपुरुषाथनिश्चयरूपाया बुद्धधूतश्च गुणतसखेविध्यमाह - 

बुद्धेर्भेदं धतेशैव गुणतच्िविधं छणु । 

प्ोच्यमानयरेषेण पृथक्त्वेन धनजय ॥। २९ 
= 

ता।रीत्यमिहालस्य, तत्रानारम्भस्य स्तन्धशब्देनोक्तत्वात् --आरच्धेष्विति विशेषितम् । “विष्रादी ' 

इत्यल धातेरेवावसादा्थत्वादुपसगेण तसप्रकषः, प्रत्ययेन ताच्छीस्य च विवशक्षितमित्याह-अतिमा 

जावसादश्ीरइति । अवसादश्च रक्षितो वाक्यकारेण - 'देराकाल्वेगुण्याच्छोकवस्त्वायनुस्मरतेश्च 

तज्ञ दैन्यममास्वरत्व मनसो ऽवसादः › इति । प्रारन्धकर्मणां रीघ्रमसमापनरूपमन्दप्रत्तित्वादेरल - 

सादिशब्देन निर्दि्टत्वादवयवदकतेष्या ठयादिसमभि्याहारस्य चानुयुणदी धैसूलत्वं विशिनष्टि -- 

अभिचारादिकम कु्न्परेषु दीर्ध॑कारुव्यनथैपयौलेोचनरीखदइति । ` सू सूत्रणे* इति 
धातुः, सूत्रणं चिन्तन ; ताच्छीव्या्प्रत्ययः ; दीर्घसूत्राणादीर्घसू्ली । निरपरा घशकुन्तादिग्रहणाथदी - 

शसूत्रकवसमानतया दी धसूरीतयो पचारिकम्रहणं त॒ मन्दमिति भावः ॥ २८ ॥ 

ज्ानत्रेविध्यमुक्तम् ; पुन्द्धितरैविध्य वक्ष्यते ; तत्न पर्यायतया पुनरुक्तिशङ्कां परिहतुसुक्तस्य 

विन्षिषविषयतामनुबदति - एवं कर्तञ्यकमविषयज्ञानइति । प्रकृतो पयुक्तमनन्तरं प्रस्तूयत इति 

सगत्यसिप्रायेणाह - इदानीमिति । ् ञानत्ेविष्य पूर्वोक्तं, पुनरिह तेविष्यकथनं किमर्थमिति शङ्का- 
यामनुष्ठा नदशामाध्यनुसं घानाद्विक्षणस्तद्धेवुतया ततः पूर्वभाविश्ष\ख्रादि जन्यो ऽध्यवसाय इह बुद्धि- 

रब्दार्थं इत्याह--सवंतत्वसवैषुरष्ा्थैनिश्चयरूपा ध्राइति।एतेन “ज्ञानम्बुद्धेनेत्तिः, बुद्धिस्तु इत्ति- 

[> कक) 

स।विपत्तिभ्यां हरषदोकौ स्यातां, ताभ्यां संयुक्तो यः कतां सः राजसः परिकीर्तितः ॥ 
अयुक्तः न युक्तः असमाहितः ; प्राकृतः अलयन्तासस्कृतवुद्धिः बालसमः; स्त 

स्धः दण्डवत् न नमति कस्मेचित् ; शारः मावा राक्तिगहनकारी ; नैकतिकः पर- 
विभेदनपरः : अरूसः अपच्चुत्तिशीकः कर्तव्यष्वपि, विषादी विषादवाम् सर्वदा अवस. 
न्नसखभावः ; दीर्धसू्नी च कर्तव्यानां दीधेधसरारणगः, सर्वदा मन्दस्रमावः, यत् अद्य श्वो 
चा क्तैव्यं तत् मासेनापि न करोति; यश्च एवम्भूतः सः कतो तामसः उच्यते ॥२८॥ 

ध घुद्धेः भेदं ध्च॒तेश्चैव मेदं गुणतः सस््वरादिगुणतः अिविधं यगु--इति सूजोपन्यासः; 
प्रोख्यमाने कथ्यमानम् अन्नेषण निरवरोषतः यथावत् पृथक्त्वन विवेकतः धनजय-- 

आ।।परक्तं दोषं दीधकारक्तमप्ययुचितं यः सूचयति,स दीधैसूजी; "परेण यः कृतो 

दोषो दीधैकालकृतोऽपि वा । यस्तस्य सूचको दोषादीधेस्ष्जी स उच्यते" इत्यभि- 
्रानात् ॥ २८ ॥ 
~= -~--- ~~~ ~~ [0 ~= 

जादीर्धुत्रिस्व कथ तामसत्वे हेठ॒रिष्यतः सप्रमाणकं व्याचष्टे --परेति । दीषक्राटङ्ृतं चिरातीत 

कारकृतम् । अनुचित वचनायोग्थ परोपद्र वहेतुखात् । दोषान्मात्सयदिः ॥ २८ ॥ 
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साीबुद्धिः १ ध्रतिः--आर्धायाः क्रियाया घिध्रोपनिपा- 
तेऽपि धारणं,तयोस्लच्रादि गुणतस्तिविधं भेदं परथक्त्वेन प्रोच्यमानं यथावच्छ्णु२९॥ 

महृत्ति च निषत्त च कायाकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेचि बुद्धिस्सा पाथं साच्िकी॥ ३० 

धव्त्तिः--अभ्युदेयसा धघनभूतो ध्मः. निचरत्तिः - मोक्चसाधनभूतः, तावुभौ यथा- 
वस्थितौ या वुद्धिर्वैत्तिः कार्याकर्थै--सव्रैवणीनां भच्त्तिनिवृत्तिघमेयोरन्यतरनिष्टानां 
देदाकाटावस्थाविरोषेषु इद् कायम्, इदमकरायम्' इति या वेत्ति, भयाभये--शास्जाति- 
वृत्तिः भयस्थानं, तद उुत्तिः--अभमयस्थानं. बन्धं मोक्षं च-संसारयाथान्म्यं तद्धिगयम- 

ताीमती इति परोक्त निरस्तम्। तदेव व्यनक्ति-- उुद्धि विचेकपू वंक निश्चयरूपं क्ञानमि.३।विवेकं 
पूत्र--पन्नान्नरपरतिश्नेपपवन्तविचारपूवमिवय्थः } प्रस्वुतत्रिविधावष्ठानोपयुक्तप्रकारेण तिविधाया धृते - 
स्ताधारण रूपमाह --आरब्धायाइति । अयमपि सकस्पदादर्बादिरूपो बुद्धिस्वमाव विशेष एव ] 
गुणतो विभक्ते वाच्ये, वचने चासकीर्ण॑सखसरूपे ऽन्वयास्तिविधप्रथक्त्वराब्दयोरपुनसक्तिमाह--भिविधं 

मेदं प्रथक्षस्वेन पाच्यमानमिति । एवे बु्या दि का्व॑कात्स्यपरस्य “अशेष्रेणः इत्यस्य भवणे ऽन्व- 

यादपुनरुक्तिः--यथावच्ज्छणविति दरदिता। सात्रधानं संशयविपरययंयरहित शण्वित्य्थः । दिग्विजये 

मानुषदवधनवच्छमादिधन च जेतव्यमिति सम्बुद्धेभवः ॥ २९ ॥ 

कार्याकार्यशब्दाभ्यां पुनरुक्तिरङ्कापरिहाराय “ग्रडृत्तिरश्चण धंमं प्रजापतिरथाव्रवीत् । निवृत्ति- 
लक्षणे धर्ममृषिर्नारायणो ऽव्रवीत्' इत्याद्यनुसारेण प्रवृत्तिनिच्रत्तिशब्दयोः प्रघानकरम॑बिषयत्वमाह-- 
अभ्युदयसाघनमूतदत्यादिना । राजसतामसवुद्धयोः `अयथावत्* इत्यादि विशेषणादिहाथतस्तनि 

वरत्तेर्विवक्षितत्वज्चञापनाय यथावसितत्गेक्तिः । कायाकायखन्दयोरिह प्रकृतप्रधानकमंतिकतव्यताभूत- 
द्टादृष्टव्यापारपरत्वमाह--सखवैव णांनामित्यादिना । तत्र सूक््षघीवेचत्वाय-- देशकाराचस्थाविो - 
चेष्विति विज्ञेषितम् । स्मरते हि --“ रारीर वल्मायुश्च वयः कारु च कमं च । समीक्ष्य धर्मविद् 
द्या प्रायधित्तानि निर्दिशेत् ` इति;' देश कारु तथात्मानम्! इत्यादि च । अले रक्याशक्ययोरपि 
कार्याका्षरन्दाभ्यामेव ग्रहणम् । मयाभमययोस्स्ररूपज्ञानस्य सवंसाधारणत्वादि ह तन्निमित्तज्ञान विव - 

क्षितम् ; तच प्राकरणिकविशेषविषयमाह--शास्तातिचरुत्तिभयस्थानमिति । विभेव्यस्मादिति भ- 
यम् ; सर्वप्रशासितुरश्वरादेव हि तखचिदाम्भयममयं च ; नहि तत्पेरणमन्तरेण केनचिद्धवाधित॒मबा- 

प-पा॥ १ गर-डा-मा-२१९-३॥ २॥ 

२॥ 
._._______--~------~~-~-~----~-~ ~~~ ------ 

दौदिश्विजये माषं दैवं च प्रभूतं घनं जितवान् तेन असौ घनजयः अचुनः ॥ २९ ॥ 

परवृत्ति च पचत्तिः प्रवर्तनं बन्धहेतुः क्ममा्ैः दाख्रविदितविघयः, निच्रसि च 

निवृत्तिः मोक्षहेतुः संन्यासमा्गेः बन्धमोश्षसमानवाक्यत्वात् अच्रत्तिनिचत्ती कमं 

खंन्यासमा्मौ इति अवगम्येते कायाकाध विदहितप्रतिषिद्धे खाक्रिके वेदेके वा शाद्ज- 
घुद्धेः कतैव्याकर्तव्ये करणाकरणे इत्येतत् › कस्य { देशकाखायपश्चया दार ष्टाथःनां 

कमेणाप् । भयाभये चियेति अस्मादिति मयं चोरल्या्रादेः न भयम् अभय, मय च ख- 

भयं च मयामये, इष्छादष्योः भयाभययोः कारणे इत्यथः । बन्ध सहेतुक मोश्च ख सहे 
714 
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रा॥याथास्म्यं च या वेत्ति, सा साच्िकी बुद्धिः ॥ ३० ॥ 
॥। © 

यया धर्ममधर्मं च कार्थं चाकायेमेव च । 
[क [भ [च [११ 

अयथावत्यजानाति बुद्धिस्सा पाथं राजसी ॥ ३१ 
यया पूर्वोक्तं द्विविधं घ्म तद्विपरीतं च तन्निष्ठानां देशकालावस्थादिषु कार्यं 

चाकार्यं च यथावन्न जानात्ति, सा राजसी बुद्धिः । ३९॥ 

अधर्म घर्ममिति या मन्यते तमसाहता । 
सवाथान्विपरोताय बुद्धिस्सा पाथ तामसा ॥ २३२ 

तामसी तु बुद्धिः तमसाच्ता सती सवांथान्विपरोतान्मन्यतः; अधम धम; श्वम 

चाधमे, सन्त चार्थमसन्तम्, असन्तम् चाथ सन्तः परं च तच्वमपरम्, अपर च तत्वस्प- 

तपाधितं वा शक्यम् । ततस्तदाज्ञानुद्रच्यति्त्ती एव भयाभयनिमित्तमिति भावः । वन्धमोश्चसद्धाव- 
ज्ञानस्यापि साधारण्याहन्धस्य सिथ्यात्वादिवादो मोक्षस्य पाष्राणवद्धावादिमत च यःथात्म्यश्ब्देन 

व्युदस्तम् । वेत्तीति कवत्वोपचारः ; सखाच्छन्ेन विषयीकरोतीव्यथः ॥ ३० ॥ 
घृतिसाधन धर्म इति व्युत्पच्या धर्मशब्दस्य प्रडृत्तिनिवृत्तिलाधारण्यादु भयपरसज्ञाच -- पूर्वोक्तं 

द्विविधमिव्युक्तम् ॥ ३१॥ 

८ तामसी *इत्यनेनेवं तमोमूकत्वसिद्धेः "तमसाच्रताः इत्यनेन तादाक्विकतमोनिरुद्धप्रसरत्वं विव- 

श्षितमिव्याह-तमसाब्रना सतीति । ˆ सवौथौन् ` इत्यनेन सिद्धसाध्यरूपसमस्तानुक्तसंग्रहमाह -- 
सन्तं चार्थमसन्तमसन्तमिययादिना। एतेन बाह्यानां कुद्ष्टीनां च मतं तामसमिति दर्दितम् । उक्तं 
नच मनुना ‹ य वेदबाह्याः स्द्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेय तमोनिष्ठा हि ता- 
स्स्रताः ` इति । अत्र राजसतामसबुद्धवोरियान्विशेषः 

वन्न जानाति * इति व्याख्यानात् $ तामस्यां ठ सवं विपरीतम्मन्यते, “सवांथान्' इत्युक्तेरियेके । अन्म 

प्र-पा॥ ९. मनु. १२-९५॥ 

रातुक या वेत्ति विजानाति बुद्धिः सा पाथं साचस्विकी । ज्ञानं बुद्धेः वत्तिः ; बुद्धिस्तु 
चृत्तिमती । ध्यु तिरपि चत्िविशेषः पव बुद्धेः ॥ ३० ॥ 

यया ध्म हासख्रचोदितम् अधमे च प्रतिषिद्धं कायं च अकार्यमरेव च पूर्वोक्ते पव 
कायौकायै अयथावत् न यथावत् सरवैतः निर्णयेन न प्रजानाति, बुद्धिः सा पाथ 
राजसी ॥ ३९ ॥ 

अधमे भतिषिद्धं धमे विहितम् इति या मन्यते जानाति तमसा आच्रुता सती, 

आय याथेत्वनियमाभावे राजस्याः, अन्यथा तामस्या येद्ाभावात् ॥ ३९ ॥ 

जायया घर्मसधर्म च'इति राजस्या बुद्धे ध्मादिविषयायाः अयथारथज्ञानहेतुस्वमुच्यत इत्यन्यथाप्र- 
तीतिनिरासार्थमाह-- यथार्थत्वेति । “अयथावत्प्रजानाति इत्यस्य यथा्थज्ञानजनननियमा भावे ताद्पर्य- 
मित्यर्थः । प्रतीत एवाथः किं न स्यादित्यत आह-अन्यथेति । राजस्या इति षष्ठधन्तमनुवतंते । 

तासस्या इति पञ्चमी । मेदामावद्धे दाभावप्रसन्गात् ॥ ३२ ॥ 
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रा॥रम् एवं स्व विपरीतं मन्यत इत्यर्थः | ३२ ॥ 

श्त्या यया धारयते मनःभाणेन्द्रियक्रियाः } 
द [कस् [क [नय ¢ क [ 4 

यागनास्याभवचारण्या तिस्सा पाथ साक | २२ 
यया धुल्या योगेनाव्यभिचारिण्या मनःप्राणेन्दियाणां क्रियाः पुरुषो श्वएर्यनेः 

ओगो- मोक्षसाधनभूतं भगवदुपास्नं; योगेन पयोजुद्ुभूतेनाव्यभिसतारिण्या योगोदे- 
शन षड्त्तास्तत्साघनमूता मनःप्र्तीनां क्रियाः यया शुदा श्वारयते, सा साच्विकी- 
स्यथः | २३ ॥ 

© ¢ से 

यया तु धमेकामाथोन् धघत्या धारयतेऽञुन । 
[१ [स ९ [र 

परसङ्गेन फलाकाङ्वी धतिस्सा पाथ राजसी। ३४ 
फराकाष्ी पुरुषः प्रकूषटसङ्धेन धमकामाथान् यया ध्रुता धारयते, सा राजसी; 

श्रमैकामाथदाब्देन तच्साधघनभरूता मनःपाणेन्द्रियक्रिया रक्ष्यन्ते; 'फखाकाष्ीः इत्यत्रापि 

तााीत्वाहूः- प्रकारान्वथात्वे प्रक्रार्यन्यथात्व च विरोषः।यन्यपि उभयल्लाधिष्ानमूते धर्मिण्यतद्धम एवा- 
ष्यास्यते ; तथापि स्रूपनिरूपक धर्मेवेपरीये तामसता; यथा शुक्तिरजतभ्रमे; निरूपितसरूपविशेषरकध- 
म॑वेपरीयये तु राजसता ; यथा पीतदखभ्रम इति ॥ ३२ ॥ 

राजसध्रतो च्रिवरगेक्तेरपवर्गसाघनभूतो योग इह विवक्षितः ; सचानन्योपासनमेव प्रागनुदिष् . 
मित्याह --योगो मोक्ष्लाध्चनभरूतं भगवदुपासनमिति । फलान्तस्सङ्ोऽत्र व्यभिचारः; योगस्य 
त्रो धकरण स्वरूपतः फकूतश्च महानन्दरूपतवेनेत्याद-- योगेन परयोजनभूतेनेति ! योगाव्यभि- 
चारोक्तिसामभ्याद्ययासंमवसुपकरारविवक्चया--यो गोदेख्ेन प्रञ््ताः तत्साध्नमूताइत्युक्तम् । मा- 
नसी क्रिया तावत्साक्नात्करणः; प्राणक्रियापि “यत्र मनस्तत्र वायुरयत्त वायुस्तचरम नः › इत्यन्योन्यपरिष्व. 

ङ्वात् ; यथोच्यते 'पुनर्वायुपथ प्राप्य मनो भ्रमति वायुवत् इति; तथा प्राणायामयपक्रियया च योग- 

विरोधिङ्केखपापादिजयहेवत्वा्त् । बाद्येन्द्रियक्रिया त॒ ' खाध्याया्रोगमासीत योंगात्सवाध्यायमामनेत्। 

स्वाध्याययो गर्त॑पच्या परमात्मा प्रकाराते इत्यादिभिरत्थानकारूमावियोगाङ्खनिषरेवणर्पेण प्रत्याहारे 
निरुध्यमानस्पेण वा ॥ ३३ ॥ 

प्रसङ्खगशब्दो ऽत्र न प्रासङ्किकलत्वाथेः, तद नुपयोगात् । घरतेस्खग्यापारविषयत्वाय प्रक्रतप्राक्रेयानु- 
साराय च धमीदिशब्देस्तत्ततसाधनरक्षणोक्ता । सामान्वस्मापि फलशब्दस्ालल साच्विकफटादपव 
गोत्सङ्को चायाह--फखाकाष्कीस्यत्रा पीति । स्यक्चणिकप्रयोगामिपरेतं विच्वण्वन् खछाब्दतो ऽर्थतश्च फलि- 

प्र-पा॥१॥ | २. तरि-पु- &-६२॥ 

दा॥सवांथीन् स्बौनेव ज्ञेयपदाथौन विपरीतांश्च तिपरीतानेव जानाति, घुद्धिः सा पाथ 
तामसी 1 ३२॥ 

ध्रुता यया--अः्यसिचारिण्या इत्ति व्यवहितेन खम्बन्धः धारयते, कि? 
मनःप्रागेन्दियक्रियाः मनश्च प्राणाश्च इन्द्रियाणि च मनःध्णेन्दरियाणि, वेषां करियाः चेष्ठा; 
ताः उच्छाख्मागैग्रच्चत्तेः श्रारयते ध्रारयति धुस्या दहि धयेमाणाः उच्छाख्रमा्मवि- 
षयाः न भमचन्ति योगेन समाधिना, अव्यभिचारिण्या नित्यसमाध्यजुगतया इत्यर्थः । 
पतत् उक्तं मवति--अन्यभिचारिण्या श्त्या मनःप्राणेद्द्ियक्रियाः धार्यमाणः योगेन 
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रा॥फखश्ब्देन राजसत्वाद्धर्मकामा्था एव विवक्चिताः। अतो घ्मैकामाथौपेक्चया मनःप्रभू- 
तीनां क्रेया यया धृत्या धारयते, सा राजसीत्युक्तं भवति ॥ ३४ ॥ 

यया खसं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
[क [4 नि [य् & [+ 

न विञुञ्चति दुमधा च्रतिस्सा पाथं तामसी ॥ २५ 
यया श्युल्या खमे, निद्रा-मदं-- विषयानुभवजनितं मदं, स्वभ्रमदावुदिद्य पचरत्ता 

मनःप्राणादीनां क्रियाः दुर्मेधा न विमुञखति - धारयति; भयशोकविषादशब्दाश्च भय- 
शोकादिदायिविषयपराः; तत्खाधनभूताश्च मनःप्राणादिक्रिया यया धार्यते, साधू 
तिस्तामसी ॥ ३५ ॥ 

$ (~ 6 क ~ 4 ते 

सुखं त्विदानीं विविधं णु मे भरतषेभ । 
पूर्वोक्तास्सवे ज्ञानक्मक्चांदयों यच्छेषभूताः, त्च खुखं गुणतरस्त्रिविधमिदानीं 

खण्णु ॥ 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ 

तातमाह-अनइति ॥ ३२४ ॥ 

सखभ्रशन्दो ऽत्र सुघुमेरप्युपलक्चक इयमिप्रायेणाद-- निद्धःमिति । देवागतोन्मादादिव्यवच्छे- 

दाय दुर्नीतिमूकत्वे मदस्यात्र ददैयति-विषयायुभवजनितमिति । अस्वाघीनानां स्वप्रादीनां 
कर्थं पुरुषेण धारणमिति शङ्कायामतापि हेद॒लक्षणा पूर्ववदियाह-- स्वप्रमदावुदिद्येति । स्वम्ममद- 
योस्युखाभिमानास्पदतया भयादेः प्रक्र व्याख्यानम् । धारणमेवाच्र मोक्तव्यत्वसूचनाय भन विमु- 

शति इत्युच्यत इत्यभिप्रयेणाद- नविमुञ्चति धारयनीति । नचात्र भीरोधृतिर्विरुदधेति वाच्यम्; 
आगाम्यनवेश्चणेन दुर्मतेस्तद्धेत्वनुवतैनपरत्वात् । भयदायिविषयो दुर्मानमूप्रचटवियोधादिः ; शोक- 
दाथी तु क्रोधादिमूख्वन्धु्रधादिः;विष्राददायी ठु ब्रथावित्तव्ययादिः। दुरमेधाः- दुर्मघस्त्वादिःव्यर्थः। 

अनन्तरग्न्थसगव्य्थं तुराब्द चोतिते व्यनक्ति - पूर्वोक्ताइति। भरतषभ सब्दोऽच प्रृष्टसासिव ` 

कयुखसङ्खयोग्यताज्ञापनार्थः । इदानीमिति --साघनभेदस्योक्तस्य साध्यभेदाकाङ्कावसर इत्यर्थः | 
आपातमघुरत्वाभावात्साच्विकस्याम्याससयिक्षत्व रोके ऽप्याम्यासिकी क्षुद्रा म्रीतिरस्ि तद्चदासाय 

शा च्रारयतीति । या पवंलक्चषणा धतिः; सा पाथं साच्विकी ॥३३॥ 

यया तु धमेकामाथोन् धमेश्च कामश्च अधथेश्य घरमकामाथौः तान् ध्मैकामाथौन् 
ध्युत्या यया धारयते मनसि निल्यमेव कतेव्यरूपान् अवधारयत्ति हे अज्चैन भरसङ्गन 
यस्ययस्य धमीदे; धारणप्रसङ्गः तेनतेन प्रसङ्खेन फराकाङ्की च मवति यः पुरूषः, तस्य 
धतिः यासाप.थे राजसी ॥३४॥ 

यया खं निद्रां मयं चासं शोक विषादम् अवसादं विपण्णतां मद् विषयसेवाम् 
आत्मनः बहुमन्यमानः मत्त इव मदम् एव च मनसि नित्यमेव क्लैष्यरूपतया कुर्वन् न 
विमुञखति धारयच्येव दुंम॑ध्वाः कुस्सितमेघःः पुरुषः यः, तस्य त्तिः या सा पार्थं ताम 

सी मता ॥ ३५ ॥ 
गुणमेदेन क्रियाणां कारकाणां च भिषविध्यो मेदः उक्तः । अथ इदानीं फटस्य 

सुखस्य रिविधो मेदः उच्यते-सखुखं तु इदानीं चिविधं दणु--समाधानं कुरु इत्ये 
तत् मे मम भरतषेम अभ्ासरात् परिचयात् आच्रत्तेः रमते रंति प्रतिपद्यते यत्र 
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रायस्मिन् खखे चिर काराभ्यासात् क्रमेण निरतिशयां रति पराप्नोति, दुःखान्तं च 
निणडछति - निखिखस्य सास्रारिकरस्य दुःखस्यान्तं निगच्छति । ३६ ॥ 

तदेव विदिनष्ि-- 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् । 
तत्सुखं साच्िकं पाक्तमार्पबुद्धिभसाद जम् ॥ ३२७ 

यत्तत्सुखम्-अग्रे-योगोपक्रमवसायां बह्ना्ाससाध्यत्वाद्धिविक्तखरूपस्यानयुभ् - 
तत्वा विषमिव--दुःखमिव भवतिःपरिणामऽख्तोपमं--परिणामे-- विपाके अभ्यासरब- 
खेन विविक्तसखरूपाविमौे अग्तोपमं भर्वति, तच्वात्मयुद्धिप्रसादजम्-- आत्मचिषया 
बुद्धिः-आत्मवुद्धिः, तस्याः निन्त्तसकरेतरविषयत्वं प्रसादः, निद्त्तसकरेतरविषयघु- 

~ या विविक्तस्वभावात्माचुभवजनित सुखमश्तोपमं जवति; तत्सुखं साच्विकं पोक्तम् ॥ 

त्रिषयान्ध्रयस्सामाव्त्तदग्रऽगरतापमम् । 

परिणामे विषमिव तत्घुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ 
अग्र--अुभववेखायां, विषयेन्द्ियसंयोगात् यत्तदश्त मिव भवति.परिणामे - वि- 

पाके विषयाणां सुखतानिमित्तश्चुदादौ निच्रत्ते तस्य च सखस्य निरयादि निमित्तत्वा 

ता-- करमेण निरतिह्ायाभिव्युक्तम्। रतिम--अध्यन्ताद्रमिव्यर्थः। 
वाल्छरत्लविषयतोक्तिः ॥ ३६ ॥ 

अभ्याससपेक्षत्वदुःखान्तदेतुल्रयोः प्रयोजकरूपमनन्तरमुच्यत इत्यभिप्रायेणाह-- तदेव वेषि 

न्ति । "यत्तत्" इति तच्छब्द रिरस्केण वच्छब्दे नानुवादः श्रुलादिररा इतर्वद्रोतनाय। तत्सुखम्” 

इति प्रीत्यतिदेशः ! * विषमिव ` इत्यनेन आपातप्रातिकरूल्यमाले विवक्षितमित्याह -- दुः श्व मिवेति । 

अनेन मन्दमतीनां जिहासास्पदत्वे दितम् । न हि सुखं नाम किंचिद्वस्तु विषवद् ग्रतचच रिणमते; 

अतस्तदुपचरितमाह--अभ्यासवटेन विविक्ताःमस्वरूपाचिभाच्इति । उुद्धरात्मीयत्वादिमाच्रीक्त 

रफङत्वात्--आत्पविषयेव्यु क्तम् । बुद्धेस्योग्यविषयसंसरग॑रूपकाङ्प्यनिदत्तिहि प्रसाद इत्यभिपरायेणा 

ह--निचत्तसकठेतरवि ष यत्वमिति । जरामरणा दि निवतेकत्वाद्धोग्तमत्वेन हा तुमल्क्यत्वाचाग्- 

तोपमत्वम् । परशेषतैकरसस्वस्वरूपस्य वथावदाविभावे परमात्मानुभवसुखस्ान्तर्नतित्वादिह धथ 

गनुक्तिः ॥ ३७ ॥ ॥ 

विषयाणां - तत्तदिन्द्िया्थानामन्नपानादीनामिवयथः) स्ख तानिमित्तश्चुद्ादरौ निवृत्ते इति 
[यायक "गणयसि 

दु ःखसाब्दस्याल सकोचकाभा- 

क 

सायस्मिन् खुखानुभवे दुःखान्तं च दुःखावस्रान दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन 

प्राप्नाति । ३६ ॥ 
यत् तत् खुखम् अग्रे पूर्व प्रथमसन्निपाने ज्ञानवेरास्यध्यानसमाध्यारम्भे अल्यन्ताया- 

सपूर्चकत्वात् विषमिव दुःखात्मकं भरति, परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरि पाकजं सुखम 
अ्रुतोपम, तत् सुखं साच्विकं प्रोक्तं द्वद्भः, आत्मनः बुद्धिः आत्मवुरद्ध :, आत्मबुद्धेः 
प्रसादः नैर्मल्यं सटिटस्य इव स्वच्छता, ततः जातम् आत्मवुरद्धश्रसादजम्। आत्मविषया 

वा आत्मावरम्बना बुद्धिः आत्मबुद्धिः नत्प्रसादभक्र्पाद्धा जातमिलयेनत् । तस्मात् 

साच्विकं तत् ॥ २७ ॥ 
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राद्विषसिव पीतं भवति, तस्सुखं जसं स्स्खतम् ॥ ३८ ॥ 

दग्रे चाचुबन्धे च छखं मोहनमात्मनः । 
निद्राख्स्यपमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २९ 

य्स्ुखमग्र चानुचन्पे च--अञुभववेखायां विपाके च आत्मनो मोहन--मोददेतु- 
अवति, मोहोऽच यथाव षितवस्त्वपकादोऽमिषेतः ; निद्रारस्यपमादोत्थ-- निद्रालस्य- 
प्रमादजनितं, निद्रादयो ह्यचुभववेल्ायामपि मोहदहेतचः ; निद्राया मोहहे तुत्वं स्पष्टम् ; 
आलस्यम् इन्दि यव्यापारमान्यम्; इन्द्ियव्यापारमान्ये च ज्ञानमान्यं मवव्येव; प्रमा- 

दः-- कृत्यानवधानरूप इति त्यि ज्ञानमान्यं मवत्ति; ततश्च तयोरपि मोदहे तुत्वम् ; 

ता--राजघशुखस्य दृष्टप्रातिकरल्यनिदानो क्तिः । यदुक्त भगवता पराशरेण *अभनेश्छीतेन तोयस्य वृषा 
भक्तस्य च क्षुधा । क्रियते खुखकर्वत्वे तद्विरोमस्य चेतरेः : इति ।' श्ुत्तुष्णोपरामे तद्वच्छीताद्ुपशमं 
सुखम् । भन्यते वाञुद्धित्वादु ;खमेव हि तत्पुनः इति । दृष्टसुखतानिमित्तनिबृत्तावुपेक्च णीयतामान् - 

व्याडस्य दुः खोद कत्वे “परिणामे विषमिव" इत्यनेन व्यज्यते । पारदारिकरसादीनि हि भयादिभू- 
यिष्टश्चणिकक्षुद्रतरद्चखान्यनन्तरकाक्भाव्यतिष्रोरनिरतिरयदुःखाय भवन्तीत्यागामिकं विधत्वमाह-- 

निर्यादिनिमिन्तत्वादिति ॥ ३८ ॥ 
अनुबध्यत इत्यनुवन्धो विपाकः, मोहनरान्दस्पात्र मावार्थानन्वयात्करणाथत्वमाद--मोदद्ैतु- 

रिति । निद्रादिजन्ययुखस्य विपरीतज्ञानहेव॒त्वाम'वात्--मोदोऽत्र यथावस्थितवस्त्वपकाश 
इत्युक्तम्। राजसखुखस्य विपाके मोददेवत्वं, तामससुलस्य तु तदानीमपीति स्मोकसिद्धसित्यमिप्रायेणोक्त 
विब्रणोति- निद्रादयो दति स्पष्टसिति--न युक्ल्यागमसपिक्मिवयर्थः । अछर्सस्य प्रब्रच्यभाव- 
मां द्यते; न ज्ञानामाव इत्यत्राह --गदस्यसि न्दियव्यापारमान्यमिति । ततः किमिवयलाह-- 
इन्द्रियेति । करणव्यापारतारतम्यानुगुण् हि कार्यैतारतम्यम् । ज्ञानस्य मान्दे चास्पविषयस्वम् । तच्च 
विषयान्तस्प्रकाद्ाभावगमसिति भावः । प्रमादस्व खस्पेणैवापेक्षिताज्ञानरूपतामाई - क्त्यानवश्ा- 

नरूपदति 1 एवमाकस्यप्रमादयोरज्ञानाडविद्धत्वे दित, तद्धेतुत्व ठु कथमित्यचाह--ततश्येति । 

शानस्यापटत्व हि कमादत्यन्ताक्ञाने विश्राम्यतीति भावः | निद्रायास्सुखहेवुस्वमायासविश्महेवुत्वा- 

दिभः, विच्छेदकेषु रोषाच लोकसिद्धम्, इन्द्रियव्यापारमान््यस्याप्यङ्गसक्चोभादिनि्रन्तिद्रारा, अनव- 

धानस्य ठु बुद्धरेकाग्रताकस्पनरूपप्रयासनिव्रच्येति । सुखा भासप्रसङ्खेनाकाल्निद्रादिकं नोपादेयमित्युक्त 

मवति । स्मरन्ति च--भ्यामद्ये शयानस्ठु बह्ममूयाय कल्पते इत्यादि आदुश्चायुर्वेद विदः -- “अक्रा- 

प्रपा) १. वतै. पु १५ १५७-६५. दैव्यसुतान्प्राति = य 

प्रष्टारः! २. बि. पु १-२७-६० ॥ 

म यमन वयाक.2 एअ. "३४८० 

| ।वेषयान्द्रुयसयागात् जायत यत् सुख तत् रञुखम् अञ्च पथमकश्णे अभ्वतापमम् 

अम्॒तस्रम पार्णाम जषायन्ः; बरकार्सरूपय्रज्ञामधाधनात्साद हा नह् तुत्वात् शच्रमज- 

नितनरकादिहेतुत्वाच् पार्णामं तदुपमावपार्णामान्तं तरिष्व; तत् ख राजंस 

स्तम् ॥ ३८ ॥ 

खत अनच्र त जज्ुवन्च च अ्चसानास्तरक्छारेच सख माहनं ग्राहक्रम् आत्मनः 

॥नद्राखस्यन्नमद्ष्त्य गनद्रा च जारस्य च पमाद्ञ्य तेभ्यः ससुत्तष्टतााकव नद्राख- 
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रा॥तल््ुखं तामसमुदाहृतम्ऽअतो सुसुश्चुणा रजस्तमसी अभिभूय सतत्वमेवोपाकेयमिव्युक 
भवति ॥ ३९ ॥ 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, 
सच्छं प्रङृतिजेभुक्त यदेभिस्स्यास्तिभि्यणैः ॥ ० 

पृथिव्यां मजुष्यादिषघु दिवि देषु वा पररृत्तिखंस्ेषु बह्यादिस्थाचवरान्तेषु भ्रङूति- 
जरेभिस्तिभिगणेञ्मुकत यत्सत्वं प्राणिजातं न तदत्ति ॥ ४० ॥ 

* ^्यागेनैके अश्तस््रमानद्युः' इत्यादिषु मोक्षसाधनतया नि्दि्रस्वयागः सन्यास- 
खाब्दाथौदनन्यः; स च क्रियमाणेष्वेव कर्मसु कर्तैनबत्यागमूखः ; फलकर्मणोर्त्यागः 
करैत्वस्यागञ्च परमपुरये कवैत्वाखसे्रानेनेत्यु क्तम् : प्नत्सर्चं सच्गुणनचरद्धिकायैमिति 
खत्वोपद्धेयनाज्ञापनाय स्वरजस्तमसां कार्यमेदाः ध्रपञ्चिताः, इदानमेवंभूतस्य मोक्ष - 
साघनतया क्रियमाणस्य कमणः परमपुरपाराघनवेषत, तथायुषि तस्य च क्मणस्तत्मा- 
पिरुक्चषणं फर पनिपाद यितुं ब्राह्मगाद्यधिक्रारिणां खभावाचुबन्धिसत्वादि युणभेदमिन्नं 
चस्या सह कतेव्यकर्मस्वरूपमाह -- 

ता।ङेऽतिप्रसङद्धाच न च निद्रा निषेविता। सुलायुप्री परछु्या्ताकुराज्निरिवापर 'इति। गुणङ्तविभा- 
गप्रकरणतास्प्थमनुष्टानपर्ववसानरूपप्रयोजनेनोप हरति -अतइति । ३९ ॥ 

भ्राङ्गतरुणातीतद्यद्धस्च्वमयभगवत्पा्िकश्चणमोक्षात्पा इनियतदेच्कारफलमोगेरुचावचैस्सवैं . 
रपि क्षे्रजञेरक्तस्य रिरुणस्य निदशेषदुर्य जत्वेसुखेन गुणकार्यप्रकरण निगम्यते - "न तदस्ति" इति छो 
केन । गुणन्रघरपरकरणे त॒ नात्नोपसहृतम्, अनन्तरमपि.खभावयभवैर्युणेः इत्युक्तेः ! "दिवि देवेषुः इति 
सस््रोत्तरदेशाधिकारिणासुपलक्षणम् 1 तततुस्यतया "एथिन्याम्? इत्यत्रापि मञुष्यादिष्विति राजस- 
तामसाधिकरारिविबक्चाख्यापनम् । '्दिरण्यगमों मगवान्? 'आव्रह्मस्तम्बपर्वन्ताः' इत्याद्यतुसरेण बहु- 

व्वनाभिप्रेतमाद--ब्रह्मादिष्विति । गुणप्रकरणात्सच्वशब्दस्य गुणविरोषार्थताश्रमन्युदासाय भराणि- 
खन्द: । समुदायल्पेणापि निर्धायमाणेषु तत्रापि गुणनिरमुक्त न किंचित्सत्वमित्यभिपायेण जातशब्दः। 

जातमिति वा व्यस्तम्,--आससार जन्मग्रश्रति युणवद्धताद्योतनार्थम् ॥ ४० ॥ 

एव सर्वषां ससारिणां गुणत्रयतदयत्वरुक्तम् ; अथ तत्तद्रणतारतम्यवदे हयोगिनामधिकारिणां 

यथाधिकारे शानैर्विमक्तानि कर्मादीनि विविच्यन्ते ¦ तस्य प्रमप्रस्वुतेन सगत्यथमध्यायारम्भग्रकरान्त 
प्रदर्शवति -स्यागेनत्यादिना। संन्यासशब्द्ार्थादनन्यईति --श्ुतावपि हि श्व्यागेनेकेः “सध्याखयो- 
गात्? इत्युभावेकविषयाविति मावः । वम्भ्रुतस्येति -निविधल्यागयुक्तस्येत्यथः । च्ुत्या खहेति-- 

प्रपान तै-ना. १०॥ २१. वि-पु. ६-७ ५६॥ २.विध. १०४-२३॥ ३-तै.ना। ४-तै.चा॥ 

दो ॥स्यप्रमादोत्थं, तत् तामसम् उव्ाहतम् ॥ ३९ ॥ 
अथ इदानीं प्रकरणोपसंहासथः -ाकः आरभ्यते--न तत् मस्ति तत् नास्ति 

पृथिव्यां वा मयुष्यादिषु स्वं प्राणिजातम्, अन्यद्वा अग्राणि, दिवि देशेषु वा पुनः सस्व, 
मङ्तिज्ञैः प्रूतितः जातिः एभिः चिभिः गुणे: सच्वादिभिः मुक्तं परित्यक्तं यत् स्यात् 
मवेत् "न तत् अर्तिः इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ४० ॥ 

सर्व॑: संसारः क्रियाकारकफलखक्षणः सत्वरजस्तमो गुणात्मकः अविद्यापरिक- 
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ब्राह्मणक्षतियविश्ां शुद्राणां च परन्तप । 
गि [य [न न्द, 0 न्दे 

कमीणि प्रविभक्तानि सखभावप्रभवेयेणः ॥ ४१ 
रापब्राह्य गक्चभरियविह्छां खकीयो मावः खभावः बरह्यणादिजन्मदे तुभूतं (माचीनकमे- 

त्यथैः; तत्पममवास्सच्वादयो गुणाः; ब्राह्मणस्य सखभावभ्रभवो रजस्तमाभमकचनाुतस्सः 
[श ऋ क 3. च. ध 

स्वगुणः, श्चक्नियस्य खमावप्रभवस्तम स्सत्वाभिमवेनोद्धूतो रजोगुणः ; चर्यस्य स्वभाव 

प्रमचस्सच्वरजोभिमवेनाल्पोद्धिक्तल्तमो गुणः ; द्रस्य खभावश्रभवस्तु रजस्सत्वामभ- 

वेनात्युद्धिक्तस्तमोयुणः ; एभिः सखभावपरमवेगीणेस्सह प्रविभक्तानि कमणि दाचखेः 

ताङक्कषिगोरश्षयादीनि हि वक्ष्यमाणानि जीविकाविरेषा इति भावः। अत्र व्राह्मणक्षत्नियविशाम्' इति 

समासो दधिजव्वे सति वेदाधिकारात् । प्राचीनकर्मानुरूप सच्वादिशुण्द्धिः प्रागेव प्रपञ्चिता ; अतस्त- 

देतुक कमौत्र तत्तङ्ुणप्रचुः पुरुषाखाधारणधमंतया सखभाव इति दरदितम् । एतेन ` कैमवरश्या गुणा येते 

साद्या : पृथिवीपतेः इति वचनादोपाधिकानां गुणनां चात्र खामाविकतोक्ति शङ्कापि निरस्ता । गुण- 

विभागप्रकाये जाक्चपुराणादिषु प्रपञ्चितः ! तैस्याय संक्षेपः--° तमद्य रजः क्षे बाद्यणे सत्वत्सुत्त- 
मम्? इति । अस्या वदन्प्रकृत विद्णोति--रजस्तमोमिभवेनो द तस्सस्वगुणइति । उत्तम 

ब्दस्य “रजः क्षत्नेः इध्यादिष्वप्यन्बयमाह -क्ज्रियस्येत्यादिना। अद्पोद्रिक्त इति --दयद्राद्चवच्छे- 

दाय।अतीन्द्रियाणां गुणानामपि शाख्नराघीनविमागत्वात्कर्मप्रविभागे गुणानां कवैत्वा्सम्भवाच--शु- 

भेर सहे च्युक्तम। गुणापेक्षया शास्रेण त्रिमक्ततया गुणप्रविमक्तत्वोपचायादयमेवा्थं उचित इति भावः| 

कैविभक्तानीति शङ्कायां --- दास्जैरिति देषपूरणम् । खरूपविमागस्य शाख्नाघीनव्वाभावादसकीरणं 

प्रपा) २. षि-पु. १॥ २ सस्याय. पा॥ ३ ॥ 

दा॥द्पितः समरः अनर्थैः उक्तःःदश्षरूपकट्पनया च.ऊध्वैमूखम्*इत्यादिना, “तं च अख - 
ङ्टास्ेण ददन छरा ततः पद् तत् परिमार्गितव्यम्” इति च उक्तम् । तत्र च सर्व॑स्य 
तिगुणात्मकत्वात् संसारकारणनिन्रर्य नुपयत्तौ प्रात्तायां, यथा. तनन्नच्त्तिः स्यात् तत् 
वक्तव्य, सर्वश्च गी ताडशास््राथेः उपसंहतव्यः, एतावानेव च सवैवेदस्खत्यथैः पुरूषम् 
इच्छद्धिः अजुष्ठेयः इव्येवमर्थं ‹ बाह्मणक्चजियविश्ाम् ' इत्यादिः आरभ्यते--त्राह्मणाश्च 
श्तन्नियाश्च विदश्च ब्राह्यणक्चन्नियतविशाःऽनेषां बाह्मणश्चत्नियविश्ां श्ूदाणां च शूद्राणाम् 
असमासकरणम् पकजा तित्व सति बेदानधिकारात् । हे परन्तप कमणि प्रविभक्तानि 
इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । केन १ स्वभावप्रमवेः गुणेः, खभावः ईश्वरस्य 
प्रङृतिः तिगुणात्मिका, सा प्रभवः येषां गुणानां ते स्रमाचप्रभवाः, तैः दरामादीनि कर्माणि 
प्रविभक्तानि नाह्मणादीनाम् ॥ 

अथचवा ब्राह्मणस्वमावस्य सच्वगुणः प्रभवः कारणं, तथा क्षज्नियखभावस्य स- 
स्थोपसर्जेनं रजः प्रभवः, वैदइयस्रभावस्य तमउपसर्जनं रजः प्रभवः. शु दसखभावस्य रज- 
उपसर्जनं तमः प्रभवः; प्रशान्व्यैश्वयेहासूढस्वभावद् शनात् चतुणोम् ॥ 

अथवा--जन्मान्तरकृतसस्कारः भराणिनां वतैमानजन्मनि खका्यीभिसुखत्वेन 
अभिन्यक्तः खमाचः, खः प्रभवो येषां गुणानां ते खभावभ्रभवाः गणाः गुणप्रादुभी- 
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रा॥प्रतिपादितानि; बाह्यणादय एवंगुणकःाः, तेषां चेतानि कमौणि, बुत्तयश्चेता श्तिहि 
विम्य प्रतिपादयन्ति रास्जाणि) ४१ ॥ 

शमो दमस्तपरशौचं क्षान्तिराजेवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्राह्यं कमे स्रभावजम् ४२ 
दामः- -बाद्यन्द्ियनियमनं, दमः--अन्तःकरणनियमनं, तपः-- भो गनियमनरूपद्दा - 

स्जसिद्धः कायङ्कशः.शोच--रास्तीयकर्मयोम्यता,्लान्तिः--परेः पीडष्यमानस्याप्यचि- 

छृतचित्तता, आजवं--परेषु मनोलुरूपं बाद्यचेष्ाप्रकाशनं, श्षानं --परावरतत्वयाथा- 
स्म्यज्ञान, विज्ञान--परतस्वगतासाध्वारणविद्टोषविषयं ज्ञानम् › आस्तिक्यम् वेदिका- 
शस्य कृत्ख्वस्य सलयतानिश्चयः प्रक्ष, केनापि हेतुना चाख्यितुमङाक्य इत्यथः ; भग- 
वान् पुरुषोत्तमो वासुदेवः परब्रह्मदाब्दाभिधयो निरस्तनिस्खिरूदोषगन्धः साभावि- 
कानवधिकातिश्ायक्षानशाक्तयादयसङ्कयेयकल्याणगुणगणो नित्विखवदवेद्ान्तवेद्यःःस एव 
निखिलजगदेककारणं निखिखज्ञगदाध्ारभूतः,निखिखस्य स एव परवतायिता; तदाराध- 
नभूतं च वेदिकं कत्ल कमै, तैस्तेराराधितो श्रमौथकाममोक्लाख्यं फं प्रयच्छतीत्य - 

ताौबोधन विवशक्वितमितयाह-परतिपादितानीति1विमचञ्व प्रतिपादनं विच्रणोति--्ाह्यणादयइति। 

कर्म॑शाञ्द एव सामान्यतो च्रत्तिमपि संगरहाति, तादथ्यीद्वा तदाक्ेप इत्यभिप्रायेणाह --चन्तयश्चेति । 

जीवनोपाया इत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 
‹ शमो दमः' इत्यादौ पू व्याख्यातानामपि गुणानां पुनव्यांख्यानं वणांनुत्रन्धेन विधानेऽवा- 

न्तरविश्चेषशङ्कापाकरणार्थं ्राह्य क्म" इ्युक्तकमंत्वसिद्धये, नियमनादि रूपेण पुरुषन्यापारसाध्यत्वन्ञाप- 

नाय च । अतस्योचादावपि तदापादन ्राह्यम् । असि मत्तिरस्येत्यास्तिकः ; तद्धाव आस्तिक्य ; 

तचाप्रामाणिकेषु मबदोषाय ; प्रतयक्चादिसिद्धे वु नासावतिशयः ; खा।्नीयेष्वपि क्वाचि्तसरायादौ 

कुदष्टिव्वप्रसङ्ग : ; अतो--वैदिकाथैस्य छृत्स्नस्येत्युक्तम् । सहपरि तविज्ञानादे भद ज्ञापनाय सत्यत्ता- 

निश्वस्य प्रकषटसोक्तिः । तद्विकणोति-- केनापीति । वैदिकस्य कत्लसयत्युक्तं ऊट्टया्यभिमतवेदि - 

का्थसग्रहव्युदासाय प्राधान्येन सकलय्य व्यनक्ति--भग वानित्यादिना । अत विशेषणानां प्रायेव व्या- 

ह॥वस्य निष्कारणत्वाजुपपत्तेः।'खभावः कारणम्” इति च कारणविदोषोपाद्ानम्। पचं 

सखयथावप्रमवेः प्रकृतिप्रभवेः सच्वरजस्तमोभिः णेः स्वकायं चुरूपेण इामादीनि कमोणि 

प्रविभक्तानि ॥ । 

नञ शास्जधरविसक्तानि शास्त्रेण विदितानि ब्राह्मणादीनां शमादीनि क्मीणि ; 

कथम् उच्यते खत्वादिशुणप्रविभक्तानि इति ! । 
्ेष दोषः : दास्त्रेणापि ब्राह्मणादीनां सच्वादविगुणविरो षापिक्षयैव रामादीनि क 

मीणि प्रविभक्तानि, न गुणानपेश्चया, इति खास्जग्रविसक्तान्यपि कमौणि गुणप्रविभ- 

कानि इति उच्यते ॥ ४२ ॥ 

कानि पुनः तानि कर्माणि इति १ उच्यते--शमः द्म यथान्याख्यातार्थोः तपः 

यथोक्त छारीरादि.दौचं व्याख्यातं क्लान्तिः छ्वमा.आजेवम् ऋड्धता प्व च ज्ञानं विश्चानम्ः 

आस्तिक्यम् आस्तिकभावः ्रहध्वानता आगमार्थषुत्राह्य कमै ब्राह्यणजातेः कमे खभाव- 

॥ 92 3 
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न [ रभ्य 9 नः ष्य (६.9 [न क = ४ रास्यार्थस्य सव्यतानिश्चय आस्तिक्य, *पवेदेश्च सर्वैरहमेव चेद्यः" † “अदं सवस्य प्रभवो म- 
तस्सवै घवर्वते"‡ "मयि सर्वमिदं यओतम्'९ "मोक्तारं यज्ञतपसां. ज्ञात्वा मां चान्तिखु- 

> ~ ज ५ [भष मूत ह (~ ~ 

च्छति" ;'मत्तः पर्तरं नान्यक्किञ्िदस्ति धनञ्जयः 4] यतः प्रचुत्तिभूताना येन सवेमिदं 
ततम्। स्कमेणा तमभ्य््यं सिद्धि विन्दति मानवः" >< धयो मामजमनादिं च वेत्ति रो- 
कमहेश्वरम्' इति ह्यस्यते, तदेतद्भाद्णस्य खभावजं कमे ॥ ४२ ॥ 

भ = ~, ६ + ९ 
शाय तजा घतदाह््य युद चाप्यपलायनम् 

(+ 4 ¢ 

दानमान्वरभावय क्षा कम खभावजम्रू || ५३ 

रोय--युद्धे निभयभ्रवेशासामर्थ्य, तेजः --परेरनमिभवनीयता, ध्य तिः--आरभ्ये 
©. क ~ _ ~ ५ (1 ७ £ /- (~ € य [ष् 

कमणि विघ्रोपनिपातेऽपि तत्समापनसामथ्य, दाश्षयं--स्क्रियानिव्रैत्तिसाम््य, युद्ध 
चाप्यपरायनं--युद्धे चात्ममरणनिश्चयऽप्यनिवर्तनम् , दानम्--आ्मीधस्य चनस्य 
परसत्वापादनपयन्तस्त्यागः , ईश्वरभावः सखव्यतिरिक्तिसकरूजननियमनसामथ्येम् , 
पतत् क्षयस्य खमाचजं कमं ॥ ४३ ॥ 

(~. ~~ ॐ न्द, ॐ ¢ 

कृषमारक््यवाणल्य वश्य क्म स्भाव्रजम् 
~ -~ -- ~ - ~ ----~ ---- ~ ~~ -~-~---- =-=. ~ = ~ - 

ता॥ख्यातत्वादह सववेद सारतयोद्धतस्याथस्य तदुपन्रूहण भास्मर्छास्र तथात्वनव प्रस्पष्टतामाह--वे- 

देश्चेति।निखिख्वेदवेदान्तवे् इत्युक्ताथक्रमानुसरिण विप्रकीर्णवाक्योद्धारक्रमः। कार्थं निगमयति-- 
तदेतदिति। ब्रह्मणः कम बाह्यम् ; ब्रह्मशब्दो ऽतर ब्राह्मणजातिपर इत्यभिप्रायेणाह- ब्राह्मणस्येति ॥ 

“ चूर भीरं कविं जडम् "इति मीरुप्रतियोगिनि शूररब्द इत्यसिप्रायेणाह- - नि्मयप्वेदासा- 
मथ्यैमिति । मानसशारीरसंवर्नमिदम्। प्रविष्टस्य परैः परिभवे प्रवेयोऽपि दोषस्स्यात्, अतस्तत्परि- 

हाराय तेज इहोक्तमित्याह--परैरनसि मवनीयतेति। दाक्याद्धते्विंशेषो--विध्चोपनिपातेऽपीति 

दितः । प्रवृत्तिसाम्यात्पबृत्तापरित्यागो ह्यन्य एव । युद्धे चापि, इत्यत्ापिशब्दब्यो रितं तीन पला- 
यननिमित्तमाह---आ्ममरणनिश्ये ऽपीति । अतेश्वरमावदाब्देन दुष्टनिग्रहरिष्टानुगरहराक्तेर्विवश्चि- 
तेत्यमिप्रायेणाद--स्वव्याक्तरि क्तेति । खकख्जनेति-- स्वरा्टाद्यवच्छिन्नविषयम् ॥ ४२ ॥ 

~---------_-_~_~~_~~-~_~-_~~_~~~_~~__~_~~_~_~__-~_--~------~-~--~- ~ --~---~- - ~ ------ ~ 

पपा॥ > गौ. १५-१५॥ । भ गो. १८-४६॥ 
+ गी, १०-८ ॥ । > गी. १०-३॥ 

‡ गी. ७-७ ॥ १. अत्र मन्थः पतितः । न विवरणं कृतम्-- 
ड गौ. ५-२९ ॥ ¦ इति स्यादिति प्रतिभाति ॥ २॥ 

दाजं- तत् उक्तं सख्भावगप्रमवेः गुणः पभविभक्तानिः इति तदेव उक्तं 'सखमभावजम्? इति।॥ 

दोयं शूरस्य भावः, तेजः ध्रागरभ्यं, शरुतिः धारणं, सर्वावस्थासु अनवसादः भव- 
ति यया ध्रल्या उत्तम्मितस्य, दाक्ष्यं दक्षस्य भावः, सहसा प्र्युत्पन्नघु कार्येषु अव्यामो- 
हेन पच्रात्तः, युद्धे चापि अपलायनम् अपराट्मुस्वीभावः शाचभ्यः, दानं दव्येषु मुक्तह- 
स्तता? इश्वरभावः इश्वरस्य भावःऽप्रसुशाक्तिप्रकरीकरणस् इेशितव्यान् परति, क्षां कमं 
क्षाच्रयजातः वहेत कमं क्षा कमं खभावजम् ॥ ४३ ॥ 
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रा॥कूषिः गेत्पादनं कषण, गोरक्ष्यं --पटुपाखनमिदय थैः.वाणिचज्यं-- धनस्य - 
देतुभूतं ऋयविक्रयात्मकं कमे, पतद्वक्यस्य स्वभावजं कमै ॥ 

~ (० % ¢ [० 

पारेचयात्पकर कम शूद्रस्यापि स्वभावजम् |) 3 

पुदैवणै्रयपरिचर्यारूपं शूदस्य स्वभावजं क्म; तदेतञखचतुणी वणीनां चृत्तिभिस्स- 
ह कव्यानां रास््रविष्ितानां यज्ञादिकमणां पददानाथैमुक्म् , यज्ञादयो हि याणां 
वर्णनां खाध्चरारणाः, रामादयोऽपि जयाणां ब्णानां मुुक्षणां साध्रारणाः, ब्राह्मणस्य 
त॒ सच्वोद्धेकस्य स्वाभाविकत्वेन रामदमाद् यस्सखुखोपादाना इति कृत्वा तस्य शमादयः 
स्वभावजं करमत्युक्तम्, श्चचि यवेद्ययोस्तु स्वत्तो रजस्तमःप्र्रानत्वन शमदमादयो दुःखा- 
पादाना इति कृत्वा न तत्क्मद्युक्तम् ; ब्राह्यणस्य तु चत्तियौजनाध्यापनप्रतिय्रहाः, श्च- 
नरियस्य जनपदपरिपारनम् ;, वैद्यस्य च कृष्यादयो यथोक्ताः; श्ट्रस्य तु कर्तव्यं चृत्ति- 
श्च पूुवेवणचयपरिचयच ॥ ८८ ॥ 

तारूदं व्युत्पात्त चानुखत्य क खतरस्वरूपवतच्च कृति ददयात--सस्पात्प्ाद्न कपणामत। एव 

वाणिज्यव्याख्यनि.ऽपि ग्राह्यम् । गौः रक्ष्या वचर, तत्कम गोरक्ष्यमित्यभिप्रयिणाह--पड्युपारुनमिति। 

रक्ष्यमिति मावा वा, रक्षणमित्यशः; । गोरक्ष्यमिति वा पाठः । गां रक्चतीतिगोरश्चः, तस्य कर्म गोर- 

क्ये पञ्युपाखनं ; वणिजः कर्म॑ वाणिञ्यमितिवत् । एव विशः कमं वैश्ये $ ‹ गुणवचनव्राह्लणादिम्बः 

कर्मणि चः इति स्यू प्रत्ययः ॥ 

सासखरान्तयनुसारेण परिचर्यावाः प्रकृतत्चितयानुवन्धत्वमाह--पूचैवणैजचयेति । ननु षद्क्मां 
न्राह्यणः, चिकमीणौ क्नत्नियवैदयौ, चद्रस्यापि ˆ आर्ारतिश्ययचिर्भत्यभर्ता श्राद्ध क्रियान्वितः । नमस्का- 
रेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत् इत्यादयो धर्मा विधीयन्ते ; तत्करथमिह तत्कर्मणामियत्तानिदंशा इत्य 

लाह--तदेतद्िति । प्रदर्यनीवानुदादरति-- यज्ञादयो हीति । प्रदशंनाथत्वे हेत्वन्तरमाह-- शमा 

दयो ऽवीति। मादीनां मोश्चाधिवर्णलयसाधारण्येन कश्च बाद्यणस्यैव तदुक्तमित्यताद-- ब्राह्यणस्य त्वि 

ति । स्वभावप्रभवैः" इति पूर्वोक्तादविधानात्सदजत्वविवश्चया् सखभावजराब्द इत्यभिप्रयिणाह-- 

सन्तोदरेकस्य खाभातिकत्ेन छमादयस्सुखोपाद्ाना इति । वर्णान्तरगुणसुभेदं निर्वहत्ति-- 

क्लचरियवेद्ययोरिति । न तत्कर्मैत्युक्तमिति-- तत्कर्मेति नोक्तमित्यन्वयः । उक्तानां इत्तीनां प्रद- 

दीनार्थत्वाय चवर्णा बरच्येदा विविर । शूद्रधर्मा इत्तिश्च 

याज्ञवस्क्येन स्मर्यते--च्द्रस्य द्विजयुश्रुष्ा तया जीवन्वाणग्भवत् । लिस्पवां विविधैर्जविद्द्धिजातिहि 

तमाचरन्? इति ; मनस्तत्र विद्चेपमाह--शविरधसेवेव चद्रस्य विदि कम कील्यते” इति ; तदिदमभि- 

्रेतयाह--द्युद्रस्य कर्तैउ्यं चत्तिश्च पूर्वण यपरिचयंवेति 1 नन्विदमयुक्तं 'भावारतिः' इत्यादे - 

सक्तत्वात् ; शां हि पार्थं व्यपाश्रित्य" इत्यारभ्य ^ खिंयो वेश्यास्तथा चद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् 

पपा) १. अष्टा. ५-१-५२४॥ ड ननु 1 

२. याज्ञवस्क्यस्छ. १-५-२२६ ॥ ५. गी. ९-दर \ 

३. याज्ञवर्क्यस्छ. १९-अ-५-प्र २० ॥ 
[ातकककक षक क णी

 

डश] क्कषिगोरस्चवाणज्य ऋाषच्च मारस्य च चाणल्य च छू षगारक्यचााणस्य-- षः 

भ्रूमः चवरखुखन गार्य गाः रश्चताति गारश्ः तस्य माचा मास्स्य पदयुपकनम् इत्यथः; 
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ताति च सखयसेवाह शसन्ते दीक्षयद्धिमरम् इत्यारभ्य हेमन्ते चुद्रमेव चास्यं च वर्षाकाले घु पञ्च- 
रा्रविधानतःः इति भगवत्समाराधनार्थं दीक्चा च विहिता ; तथा (ब्राह्मणः क्षाजियनर्यश्यूद्ध च कृत- 
लक्षणैः । अर्वनीयश्च सेव्यश्च नित्ययुकतैस्स्वकर्मसु । सात्वत विधिमास्थाय गीतस्तकषणेन यः › इति 

दीश्चितद्यूद्रादे भगवदर्चनादिकं स्पष्टमुक्तम् ; तथा युगधघमान् प्रक्रम्योच्यते--' केत नाम युगं पूवे यत्र 
धर्मस्सनातनः कृतमेव न कर्तव्यं यस्मिन् काडे नरोत्तम । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याद्दयुद्राश्च कतक 
क्षणाः । कृते युगे समभवन् स्वकर्मनिरतास्सदा । एकवेदसमायुक्ता एकमन्बविधिक्रियाः । प्रथग्धमा- 
स्त्वेकवेद्या धर्ममेकमनुवताः। चातुराश्नम्ययुक्तेन कर्मणा काख्योगिना । अक्रामफकसंयोगात् प्राप्नु- 
वन्ति परां गतिम् इति । श्रीसाच्वते च 'अष्टाङ्योगयुक्तानां इद्यागनिरतात्मनाम् । योगिनामधिका- 
रस्स्यादेकस्मिन् हृदयेशय । व्वामिश्रयागयुक्तानां विप्राणां वेदवादिनाम् । समन्ते ठ चवुब्यूहे ह्यधि- 
कारो न चान्यथा। जयाणां क्षननियादीनां प्रपन्नानां च तत्वतः । अमन्त्रमधिकारस्तु चठव्यूहक्रियाक्रमे | 

सक्षिये मन्वचक्रे त वेभवीये विवेकिनाम्। ममतासत्निरस्तानां स्वकमनिरतात्मनाम् | कमवाञ्नसेस्स- 

म्यग्भक्तानां परमेश्वरे । चत॒णौमधिकारो वे वृत्ते दीक्षाक्रमे सतिः इत्यधिकारिरोषनियमः कृतः । 
सतमे च त्रतविधानपरिच्केदे 'दानाचने ठ शूद्राणां बतकमणि स्वेदा) असिद्धान्न तु विहितं सिद्धवा 

ब्राह्मणेच्छया । स्वकर्मणा यथोत्कर्षमभ्येति च तथार्ग्वनात् । तस्मास्स्वेनाधिकरिण कु्यौदायधन सदा । 
स्वं्राधिङ्ृतो विपो बाबुदेवादि पूजने । यथा तथा न क्षत्राद्याससाच्छास्नाथमाचरेत् । नयेननक्ताशने- 
भक्तया दिनान्येतानि मोद्रल। बताद्यन्ते तु विहितं परिपीडं हि तस्य वा+इति व्रतविरोषक्रमो दर्दितः। 

मोद्धकेति भगवच्छाखे श्ूद्रनाम। परिपीडशुपवासः । तथा मन्त्रेषु चेव नियमो ऽन्यल्न कृतः। "वीषर्खा- 

हावषरकारनिष्ठानां वु प्रतिक्रिया । नमस्करेण विहिताः इति । तथा नारदीये श्रीमदष्टाक्षरकस्पे भ्न 

सरः प्रणवो ऽङ्गानि नाप्यन्यविधयस्तथा । च्लीणां ठु शूद्रजातीनां मन्लमाचोक्तिरिष्यतेः इति । एव - 

मेकादरीत्रतादयोऽपि सर्वसाधारणाः पुराणादिषु पठयन्ते । तथान्येऽपि वर्ज्यावर्ज्यनियमाः कतिकति 
घर्मशाख्रादिषु कथ्यन्ते । यथा 'कपिङन्षीरपानेन बाह्यणीगमनेन च । शद्रे वेदाक्षरेणेव निष्करतिर्न 
विधीयते' श्टुरकण्डताट्गाभिस्त यथासंख्य द्विजात्तयः । दय॒ष्येरन् खी च शूद्रश्च सङ्त्सपष्टाभिरन्ततः 

(तेषां स एवाचमनक्रस्प अधिक अहरहः १। केशदमश्चुलोमनखवापनम् ° इत्यादि । तस्मात् ‹ जपस्तप- 

स्तीथयाता प्रत्रज्या मन्त्रसाघनम् । देवताराधन चेव खीश्यूद्रपतनानि षर् : इत्यादिकं विहितम्यति.- 
रिक्तवणैलयद्युशरुषाविरुद्धविषयमिति योज्यम्] अपि च ' न चूदा भगवद्धक्ता विप्रा भागवताः स्प्रताः' 
दत्यादिवचनाज्जयाख्यसंहितादिषु भागवतानां चरणा समःतववचनाच भगवत्परिचर्यावदाद्रर्णलयपरि- 
चयांनिच्रत्तिरपि सम्भवेत् 1 अतः; कथं श्ुद्रस्य तु कर्तव्ये इत्तिश्च पूर्ववर्णत्रयपरिचर्यैव इति माषितम्। 

अत्र ब्रूमः--यद्यपि विहितव्यतिरिक्ताविषयाः सवंनिषेधाः विदिष्टसस्कारणुणविशेषादिमतां च चूद्ा- 

णामपि धर्मविशेषा विहिताः, तथापि ते सर्वँ वर्ण्यपरिचर्याख्यप्रधानधमाषेरो घेन तन्नियुक्तैश्य्ः 

प्रपा १॥ | ७. नारदीये. अष्टाक्षर. कस्ये. १-१०२ ॥ 

२. भारते. भीष्म. ६६-२९-४० ॥ ¦ <. लघुषाराश्रस्टतौ. १-७४ ॥ 
३. विष्णुधर्मे. १०८-१९ ॥ | ९॥ 

1 

४. श्रीसाच्वते.२. परिच्छेदे.७ -८-९-१०-११. २०, विदहगेन्द्रसं. २४-पव्छे. १०-श्ो. “सर्ववर्भषु 

शोकाः ५. श्रीसाच्वते. ७-५२-५४-५५-५६॥ | ते दद्रा य ह्यभक्तः जनार्दनः इत्युत्तरार्धम् ॥ 

& ॥ 



शो. ७७-४०५. | अष्टादहोऽध्यायः. ९.१७ 

स्वेसखे क्मण्यभिरतस्संर्सिद्ध मते नरः । 
स्वकमनिरनस्सिद्ध यथा चिन्दति तच्छ्र्णु ॥ ४५ 

तातत्परिचयामावनयेवानुष्टेयाः। अत एव द्यत्रोच्यते -- "परिचर्यात्मकं कमः इति] अन्यथा परिचर्य 

व्येव वक्तव्यम् : नच निष्परयोजनाधिकरग्रहणे युक्तम: आमनन्ति च रहस्याप्नायविदः 
प्रेषणकर्मां ब्राह्मणः, ज्ञानपरित्राणकर्मां श्षल्ियः. ज्ञानी जवर्धनकर्मा वेदयः, ज्ञानपर्बुस्थानकममा चूद्रः, 
कृतयुगस्यान्ते लेतायुगस्यादौ ब्राह्यणक्षत्नियवैखवच् द्रा भिन्ते, तेषां भिन्नानां इष्टिः न तथा भवति, 

पथ्या रसना न तथा भवन्तिः पुष्पफलमोषधिवनस्पतयो न तथा दघतेः तां दृषा ब्राह्मणक्षत्रियवैदयच्च द्रा- 
णाससूया पादु्वभूव । चयद्रः प्रथमजाति्न बः पर्बुल्थास्यामीती । वेद्यो द्वितीयजातिः न वे वीजानि 
वर्धयिष्यामीति । क्षत्रियस्त्रतीयजातिनं बः परित्रास्य इति । तान् ब्राह्मण इव्याद। आखिता वू न बो 

वक्ष्यामिः इति । अनर पर्युत्थानं परिचर्या । एव श्चूद्रस्साघुः इत्यादिप्रकरणान्तगाणि च द्रष्टव्यानि । 

एतेन भन दद्रा भगवद्धक्ताः ` इत्यादिस्वुतिवाक्येन वर्णल्लयपरिचर्यादिनिन्रत्तिप्रसङ्कोऽपि प्रव्युक्तः. 

भगवदेकान्तच्र्रस्यैव पर्युत्थानविषेः । भगवद्क्तिस्तुतिपरत्वादेव दि ° सैर्भवर्णेषु ते चयद्रा ये द्यभक्ता 
जनार्दने इति व्यतिरेकनिन्दा । # तद्यत्र स्वुतिनिन्दारूम्बनम् १ आन्तरस्सत्मादिगुणोन्मेषः ; यद- 

पेश्चया ब्राह्मणददेरेव व्रह्मण्यादिकं श्रुत्यादिषरु कीव्यते---भ्मीनं चामोने च निर्विद्याथ ब्राह्मणः इति । 
"विष्णु क्रान्त वासुदेवं विजानन्विप्रो विप्रत्वं गच्छते तच्वदर्ीः 'चण्डारूमपि इत्तस्थं त देवा बाह्मण 

विदधुः" इत्यादि। यस्तु शारीरसच्वादिगुणतारतम्यनिवन्धन जातिरूपं ब्राह्मण्यादिक्ं, तस्यान्तरसच्वोन्मे- 
षादावप्यनुव्त्तेराशसीरपात जातिनियमः स्थित एब] तदनुत्रन्धिनश्च धर्मास्तत एवावतिष्ठन्ते। अतव 
हि बिदितन्रह्मविनो ऽपि विदुरस्स्वस्य तद्वचनेऽनधिकारमादह-श्यूद्रयोनावदहं जातो नापो ऽन्यद्वक्वुमुत्सहे" 

इति । रामादिगुणपौष्कल्ययोगिनि ठ चद्रादो स्रीधर्भिण्यां जनन्यामिवावन्ञाना दिनिचत्तिमाचविशेषा- 
पेश्चया जातिसामान्यवीश्चणप्रतिषेघ इति । यथा सरन्ति--*दतेस्समेतश्यट्रो ऽपि वार्धके मानमर्हति 
इति । अत एव “भक्तिरथ्विधा ह्येषा यस्मिन् म्लेच्छेऽपि वर्ते । तस्मे देवन्ततो ग्राह्य स च पूज्यो 
यथा ह्यहम् 'इत्यादिकमनुपद्चवपर्यन्ततयापि निव्यूढम्। साम्योक्तिरपि सर्वोत्क्षफला दि साम्बविषयाऽअप- 
च्ूद्रनयान्यवियेधश्च । उक्तं चाचर्यमीगवतल््ेन च्यद्रस्योत्क्रषं बाह्यणस्यापि तेनेवोत्कष इति पुनर्वष - 
म्यमित्ति सर्वं समञ्जसम् । अतस्युष्टुक्तं --दयद्रस्य इत्तिकतैन्ययो रेक्वम्--इति ॥ ४४ ॥ 

प-पा॥२॥ ७. मारते. उद्यो. तनट्छघुजम्तीये. ४१-५ ॥ 

२. वि-पु. ६-२-६६ "मन्नोऽथ जाहवीतोयात् < ॥ 

उत्थायाह छतो मन । शरद्रस्ताभरुः कलिस्साुरि- - गाच्डे. पूचखण्डे, २९९-६-७-८. `म- 
वयव शृण्वतां वचः ॥ । क्तजनवात्तस्य पूजाया चातुम।दनन् । स्वयमम्यच- 

२. विद. स. २४-१० ॥ ¡ नैव मदथ डम्भव्ैनम् ॥ मत्वाथाश्रवधे भक्तिः स्व 

४. ज्र. उप. ५-५५-१ ॥ रनताङ्खविक्रिया । ममानुर्मरय निलय यचच मा नोप. 
~ _ [> € [ब = ७ 

५. शाठ्पायनोपानषदि. आथत्ण इत्ति वेदाथ- जीवत्ति।॥ भक्किरष्टयिधाद्येषा यस्मिन् म्ङेच्छेऽपि वतते; 

सयहव्या ख्यानेश्चुतप्रक(रिकायान्- मारतेच. आनु. सवित्रन्द्रौो सुनः मान् स यत्तिरसतच् पण्डितः । 
ये १६-२ ॥ ६ ॥ नस्ये देयं ततो प्रायं प्त च पूज्यो यथा द्यहम्? ॥ 

५ 

श वाणिज्यं वणिक क्रयविक्रयादिखरुश्चणं - वेद्यं क्म वैद्यजातेः कम वेद्यं क्म स्रमा- 
वजम् । परिचयोत्मक् दयुश्रूषासखमातं कमं इुद्धस्यापि स्वभाक्रजम् ॥ ४४६ ॥ 



९.१८ श्रीमद्कगवद्धीतायां [छो ७५-४६. 

रा] खेखे--यथोदिते कर्म॑ण्ययिर्वो नरः संसिद्धि--परमपदभ्रामि छभते; खकमैनि- 
4 

रतो यथा सिद्धि चन्द्ति- परमपदं प्रासातिः तथा दछणु ॥ ४५ ॥ 
[क धः 9 ८ (~. # 

यतः ब्रहत्तिभ्ूताना चन सकवामद् तंतम् 
© तय चथ न $ 

स्यकयणा तमर्यच्य साद्ध् [वन्दाते मानवः ॥ ८६ 

यते भूतानायुत्पस्यादिका प्रञ्त्तिः, येन च सवैमिदं ततम्,स्वक्रमणा तं--मामि- 
न्द्रायन्तरार्मतयावस्थिनमस्यच्यं मध्सादान्मस्प्राक्षिरूपां सिद्ध विन्दति मानवः, मत्त 
पव सवमुत्पयसःमया च सन्रायद तत्तामान पूत्मेव्राकतम् अह कत्स्मस्य जगतः प्रम 

लावणेधमविभागो मोश्चसास्रे किमथसित्यचाह-- स्वस्व कम्मणीति। ससिद्धरान्दस्यात्र परमपद - 

प्रािविषयत्व प्रकरणात्छिद्धम् । “श्राश्वतं पदमव्ययम्" इति दि बक््यति। यद्वा सिद्धिराब्दो 'नैष्क- 

म्यसिद्धिम्ःइति वश्च्यमाणविषयः । तस्पर्यवसानज्ञापनायाच्र परमयपाप्यग्रहणम् } ननु स्वकर्मनिरतस्यापि 

दयूदरस्य कथं परमपदप्रातिः ? तस्य मोक्षसाधनविद्यायामनधिकारद्यारीरके अपद्ु द्राधिक्ररणे रिक्षितः। 
सत्यं, भवान्तराधिकारद्वारा परस्या पर्मपदप्राेर्विंवश्चितत्वान्न पिरोधः । विदुरादिवन्जातिस्मरेषु 
जन्म।(न्तरप्रारठ्वपरविन्याप्रतिप्तघायिपु स्वकर्मणामक्ररणनिमित्तप्रत्यवायपरिहारार्थत्व साक्षात्ससिद्धियो- 
ग्यत्वे द्रषटव्यम्। यथोक्त मगवता शौनकेन--धर्मव्या घादयो ऽप्यन्ये पूर्वाभ्यासाञ्ज्गुप्सिते। वर्णावरत्वे 
सप्रातास्ससिद्धिः श्रमणी यथाः इति । ननु परिसितफल्प्रदानसम्॑न्द्राव्यारयाधनरूपाणां तत्तद्र्गाश्चमक- 

मणां कथ परमपदप्रा्िहेवत्वमिव्यत्रोत्तरं -ख्ेकमीनिरतदइति। ध्यथाःइत्यस्य प्रतिनिर्देरात्वात्तच्छब्दः 
प्रकारपरामर्हीव्याह् - तथा दुण्वति ॥ ४५ ॥ 

सर्वक्रारणमूतस्सर्वान्तयोमी परमात्मा स्वसज्यस्व शारीरभूतेन्द्रादि बाचकैदखन्देरास्नायत इति त- 
त्समाराधनस्वात्वंसिद्धित्ाधनत्वं वणाश्नरमध सौणामुपपन्नमित्युच्यते -- यतः प्रवर्ति: * इति शोकेन प्रव - 

्तिशब्दस्माज चेशम!चपःसत्वव्युदासायःह --उत्पस्यादिकेति । चेतनाचेतनवाचिभूतशव्दसमन्वितः 
प्रवर्तिराब्दोऽत् विदाषका भावात्सवविधल्यापारतम्राहक इति भावः । सबेविधक्रारणत्वोपयुक्त आक्रार 
उच्यते---येन सवमिदं ततस् इति। तत नियन्त्रत्वनेति हदयम्। 'ताम्'इति परोश्षतया निर्दिष्टः कथ 

प-पा॥ >+ गी. ७-&॥ २. विष्णुधर्म. १०२-२० ॥ 
र 1 गी. १ ८ -^९६।) ॥ 

रा।।पतेषां जातिविहिताना कमणां सखम्यगचुष्टिवानां सखर्मप्रािः फं स्वभावतः, 'व्णां 
आश्रमाश्च स्वकमनिष्ठाः परेत्य कमफर्मद्धभरूय ततः शोषेण विशिष्टदेशाजातिकुरधमीयु 
दश्चुतच्च तचित्तस्खमश्सा जन्म प्रतिपद्यन्त' इव्यादिस्खतिभ्यः; पुराणे च वर्णैनाम् ज- 
श्रमिणां च खाकफरमेदतिरोपस्मरणात् । कारणान्वरात्त इदं वश्च्यमाणं फट--सख- 
ख यथोक्तलश्चणभद् कमणि अभिरतः तत्परः संसिद्धि खकमौजुष्ठानात् अद्युद्धिश्चये 

साते कायान्द्याणां ज्ञाननिशायोम्यतारक्षणां संसिद्धि खमते प्राप्रोति नरः अधिङूतः 
पुरुषः 1 कं स्वक्माजुानत एव साक्षात् संसिद्धिः ?--न। कथं तर्हि? खकर्मनिरतः 
सिद्धि यथा येन पकारेण विन्दति, तत् शृणु ॥ ६५ ] 

यतः यस्मात् प्रञत्तः उत्पचि: चेष्टा चा यस्मात् अन्तयौमिणः ईश्वरात् भूतानां 
भ्राणिनां स्यात्. यन ईश्वरेण सवेम् इदं ततं जगत् व्याक्तं, सकर्म॑णा परवोक्तेन प्रतिवणे 



छा. ४६-७७.] अष्टादशो ऽध्यायः. ९.१९. 

रा॥प्रख्यसत्तथा।मत्तः परतर नान्यल्किचिद स्ति चनञ्चयः "मया ततमिदं सतै जगदव्यक्त- 
मूर्तिना" “मयाध्यश्चेण पकृनिस्पूयते स चराचरम् ' * “अहं सवस्य प्रभवा मत्तस्सवे प्रचतै- 
तेः इत्यादिषु ॥ 22 ॥ 

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परथमान्खनुष्टितात् । 
एवं ल्यक्तकतैत्वादिको मदाराघधनरूपस्खधर्मः-- खनवोपादातु याम्यो धमः; परङू- 

तिसंखष्ठेन दि पुख्पेणेन्द्रियव्यापाररूपः कर्मयोगान्मको मस्करो मवनि : अतः करम 

योगाख्यः स्वधर्मो विगुणोऽपि परघमीन् - इन्द्ियजयनिपुणपुरुपध्रमात् ज्ञानयोगात् 
सकदन्द्रियनियमनरूपतया सप्रमादात् कदाचित्स्वचुष्िनात् श्रयान् ॥ 

तदेवोपपादयति--- 

स्यभात्रानयत केम वन् नाम्नाति क्टवषमर् || ९५७ 

तासामिति व्याख्यायत इति शङ्कायां यतः” इत्यचुवादस्य प्रा्तवथ पुगेवाद सारयति--मत्तपवति। 
कारणत्वसर्वाधिकत्वसवव्यापित्वरुवनियन्तरस्वादिपु यथासभव वचनानि योज्यानि ॥ ४६ ॥ 

एवं वर्णाश्रमधर्माणां खरूपेणापरियाञ्यत्वे परप्रातिसाधनत्वप्रकास्श्च दर्दितः । सथ तेप्रामेव 

"दैवमेवापरे यज्ञम् इत्याचुक्तयधानधरमयोगेन निवमविदचेषादियोगेन कमयोगान्तसूतानां ज्ञानयोगा - 
धिकारिणामप्यपरित्याच्यत प्रागुक्त प्रत्यभिज्ञाप्यते-- ्रेधानूसवधमः ` इत्यादिभिः 1* अत्र खधर्मश- 

ब्दो न व्णाश्रमनियतधर्मपरः., तथा सति परधर्मशब्देन वणीान्तरादि धमापादानप्रसङ्गात् : नच तदयुक्तं 

तस्य निषिद्धत्वेनाधर्मतया स्वधर्मस्य तच प्ररास्यतमस्वलक्षणशरेयस्त्ववचनायो गात् ; नहिं पापाल्पुण्ये 

्रेय इति कथ्येत : अत पत वेदव्राह्मधरममादैदिकस्य धर्मस्य प्रेयस्त्वमुच्वत इत्यपि न योभ्यम् ; क्षत्रिय 

स्याञ्जनस्य ` श्रेयो मोक्तुं भश्चम् › इ्युक्तव्राह्मणधर्ममूतप्रव्रज्या प्रतिषेधो ऽबमिति चेन्न, तत्पातौ 

निषेधायोगात्. अप्रा्तौ पापत्वादिव दत्तोत्तरत्वात् । आपतशछनन्तय च इन्निडुसख्यजा] अतोऽन खधम- 

परधर्मशब्दों प्रागवक्कर्मयोगनज्ञानयोगविषयो व्याख्यातो, "एवम् इत्यारमभ्य'सख धमः इुस्यन्तमक्र वाक्यम्; 

अन्यथोत्तरम्रन्थानन्वयप्रसङ्कात्। स्वशब्दस्य जातिविवश्चाव्युदासायाह--खनवति। स्वभावनियतं कर्मः 
इत्यनन्तयोक्त्यनुसारेण क्मविषयस्सरघर्मशव्दः प्रकरणान्निष्कामक्र्मविपयः । तत्र-सखनैवोपादातुं 

योग्य इत्युक्तं विद्रणोति --पकतीति। वियुणचब्दस्य व्याज्यत्वशङ्कापरत्वमाह विगुणो ऽपीति। गत्य 

न्तराभावादमुख्यत्कस्पववेनानुमतोऽपीत्यथः। स्वशब्दनिर्दि्टाककर्मवोगादहोदन्यो ऽ परः; स च ज्ञानयो 

माई इत्यभिप्रयिणाद--इन्द्ियजयेति । सप्रमादस्य सखनुष्ठितत्व कथं स्पादियत्राद-- कदाचि- 

दिति॥ 
'लवभावनियतम्? इत्यत्र जातिनियतत्वशङ्काव्युदासायाह -- तदेवेति । यथा विष्रतरनिम्बति. 

न्तिष्यादि जातानां जन्तूनां स्वमावनियता आहारा इति मावः । किल्विघ्ब्दो ऽनिष्टतमत्वद्योतनाय 
_ __-----~~-----~~~ ~~ ~~~ ~ ---- 

प्रपा *#मा. <-४॥ १. गी. २-२३५॥ 

गी. १०-८ ॥ २. गः. २-५ 

दातम् इश्वरम् अभ्यच्य पूजायत्ता आराध्य कवल ज्ञान नेघ्ठायाम्यतारक्षणा सिद्ध 

विन्दति मानवः ॥ ४६॥ वि रा त 

यतः एवम् अतः--श्रयान् प्र्यस्यततरः खा ध्मः खध्मः वखुणाऽप इत अपि 

शब्दो इषव्यः 1 परधमात् खचुष्टतात् । ˆखभावानयतम् इतत यथा 1तषज्तस्य (इवे) 
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राण्रकृतिसंखष्ठम्य इन्द्रियव्यापाररूपतया खभावत पव नियतत्वात्क्मणः कमे कुचैन् 
किट्बिषं संसारं न प्राप्नोति, अध्रमादत्वात्कमैणः : ज्ञानयोगस्य सकैलेन्दियनियमनसा - 
ध्यतया सप्रमादत्वात्तन्निष्ठस्तु भमादात्किल्बिष भ्रतिपद्यतापि, अतः कमाने्ेव ज्याय- 

सति ठतीयाध्यायोक्तं स्मारयति। ४७ ॥ 

सहजं कमे कौन्तेय सदोषमपि न लयनेत् । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाृताः ॥ ४८ 

अतस्सहजत्वेन खुकरमप्रमादं च कर्म सदोषं--सखदुःखमपि न त्यजत्; ज्ञानयोगयो- 

ताससारशब्देन तत्फल्पर्थन्ततया व्याख्यातः। ज्ञानयोगनिष्ठासंभावितनिषेघाय वा, विरोषनिषेधश्शेषा- 
म्यनुज्ञापर इत्यमिप्रायेणवाह-ज्ञानयोगस्येति । अथान्तरपरत्वशङ्काव्युदासायादरातिशयविवश्चया, 

पुनस्क्तिपरिहाराय च-- तृतीयाध्यायोक्तं स्मारयतीत्युक्तम् ॥ ४७ ॥ 

सखहजत्वन -बासनानियतत्वा दित्यर्थः । ततः कथ व्याञ्यत्वामाव इत्यत्राह--सख्करमिति । 

दोषदाब्देन पापविवश्चा न युक्ता, विदिते तदयोगात् : तथा च न त्यजेत्” इति न युक्तं'पापां शस्य सर्वैः 
परित्याज्यत्वात् ; अतः कायङ्केशादिमाजगर्भ॑त्वमिह सदोषत्वमित्युच्यते; तावन्मात्रे ऽप्यख्सानां लया- 

ज्यतज्ुद्धिस्स्यादिसयमिप्रयेणाह--खदुःखमपीति । एतेन कापिरमतान्वारोहेण ` सदोषमपि" इत्यनु- 
वाद इति व्याख्यान्तर निरस्तम् ; स॒मुक्चोः कथ शास्रीये भ्रेयस्त्वेन चोक्ते श्युद्रङ्केशासदहत्वेन व्याज्यता- 

रा कृमेः विषं न दोषकरं, तथा खभावनियतं क्म कुवन् न आप्नोति किल्विषं पापम् ॥ 
` खमावनियतं कम कु्वांणो विषजः इव कृमिः किंव्बिषं न आप्नोतीति उक्तम् , 

परधर्मे भयावहः इति, अनात्मज्ञश्च "न हि कश्चित् क्षणमपि अकर्मकृत् तिष्ठति? इति 
अतः- सहज सह जन्मनैव उत्पन्नं किं तत् १ कमे कौन्तेय सदोषमपि जेगुणात्म- 
कत्वात् न व्यजेत् । सबोरम्माः आरभ्यन्त इति आरम्भाः, स्बैकमौणि ₹इत्येतत्-प्रक- 
रणात यः कथित् आरम्भः खध्मैः, परधर्मश्च ते सवे हि यस्मात् भिगुणात्मक- 
त्वम् अन्न हेतुः त्रिशुणात्मकत्वात् दोषेण, धूमेन सहजन अभ्िरिव, आच्रताः । सहज- 
सब क्मेणः खधमोख्यस्य परित्यागेन परधमाचुष्ठानेऽपि दोषात् नैवभुच्यते ; भयाव- 
दश्च परधमः । न च शाक्यते अरोषतः त्यक्तुम् अज्ञेन क्म यतः, तस्मात् न लयज्ञेत् 
इत्यथः ॥ ` 

किम् अशेषतः त्यक्तुम् अशाक्यं कमे इति न त्यजेत् १ किं क सहजस्य कर्मणः 
स्यागे दोषो भवतीति १ किं च अतः १ यदि तावत् अशेषतः त्यक्तुम् अाक्यम् इति 
न त्याज्यं सहज कमेः पवं तर्हिं अशेषतः त्यागे गुण एव स्यादिति सिद्धं भवति । 
सत्यम् पवम् ; अशेषतः व्याग एव न उपपद्यते इति चेत् कि निष्यभरचलितात्मकः 
पुरूषः; यथा सांख्यानां णाः १ किं वा क्रियैव कारक्र, यथा बौद्धानां स्कन्धाः श्चणप 
ध्वंसिनः १ उभयथाऽपि कममणः अश्ञेषतः स्यागः न सम्भवति 1 

अथ तृतायोऽपि पश्चः यदा करोति तदा सक्रियं वस्त । यदा न करोति, त- 
दा निष्कियं तदेव । तथ पव सति शक्यं कमै अशेषतः त्यक्तुम् । गयं तु अस्मिन् प- 
क्षे विरोषः-- न नित्यग्रचलितं वस्तु, नापि क्रियैव कारकं किं तर्हिं! व्यवख्िते 



न 
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रा॥ग्यो ऽपे कमेयोगमव कु्वीनेव्यथः .सवीरम्धाः, --कमारम्नाः ज्ञानारम्भाश्च टि दोषेण 

त(॥बुद्धिः?अतः प्रसङ्ञमावात्परतिपेधो न युक्त इन्यत्राह - ज्ञानयोरयोम्योा ऽपीति! अपिशब्दो ऽन्यस्य 
केमुत्यज्ञापनाथः।जङ्केशोपायद दीनि स्वाधिकारमप्रतिमेधाय तत्र प्रवृत्तिःस्यादिति ततो नियम्यत इत्यर्थः 
सदुःखत्वनि्दुःखत्वलश्चणवेषम्बमन्वाष्ट्याप्रमादत्वादिमिनियम उक्तः : अथ सदुः खत्वसपि द्रयोस्समा - 

नसिस्युच्यते --` सर्वारम्भाहि' इन्यर्धन । कर्मारम्भाः ज्ञानारम्भाश्चलयनेन सवंशब्दस्याच प्रकरतशा- 

रो द्रऽये अविद्यमाना क्रिया उत्पश्चने.चिद्यमाना च दिनद्यति । छुद्र नन् द्रव्यं शक्तिमत् 
अवतिपएते---इति पथम् महुः काणादाः, तदेव च कारकम् इतिः अरिस्न् पक्चेकोादो- 
घः इति १ 

अयमत्र तु दोपः यतस्तु अमागवन् मलम इदम् । कथं ज्ञायते १ यनः आह भग- 

घान् "नासतः विद्यते भावः इत्यादि । काणादानः हि असनः सावः, सनश्च अभावः, 

इति इदं मनम् अभागवतम् ॥ 

असानवतमपि न्यायवत् को दोपः ? इपि चन् -उच्यने---दोषचत्तु इद, सवे 
प्रमाणविगोध्ात् । क्थ१--यदि तावन् च्यपुछा द्र्य प्रार् उत्पत्तेः अस्यन्तमेव अ- 

सत् , उत्पन्नं च शिः कञ्चित् कारं पुनः अत्यन्तमेव उसच्चम् आप्यत, नथाच्सः 
ति असदेव खच् जायते, सदेव असत्वम् आप्त, अभावः भावो मवति, माच्च अ- 
माचः भक्ति : तत्र अभावः जायमानः प्राद्र उन्पत्तः शराविचा गट: समवाय्वसम- 
वायिनिमित्ताख्यं कारणम अपेक्ष्य जायते इनि । न च एवम् अभावः उत्पद्यते, कारणं 
च अपेक्षते, इति राक्यं चक्तुम् ; असतां शडाविद्ाणादीनाम् अदनात् 1 मावात्म- 
काश्चत् घटादयः उत्पद्यमानाः, किचित् अभिध्यक्तिमान्ने कारणम् अपेक्ष्य उत्पद्यन्ते 

इति शक्यं प्रतिप्रत्तुम् ॥ 

किच--असतश्च सद्धावे सतश्च असद्ध'तचर न क्वचिन् प्रमाणप्रमेयञ्यवहारेषु 
विश्वसलः कस्यचित् स्यान् ; “ सत् सदे्र शखन् असदेव ` इति नि्छयाु पपत्तः ॥ 

किच उत्पच्चन इनि दचणुकादेः व्यस्य खक्रारणसच्ास्नतम्बन्चम् आहुः । प्राक् 

उत्पचेश्च असन्. पश्चान् कारणभ्यापारम् अयश्ष्य खकारणः परमाणुभिः सत्तया च 

खमवायटश्चणेन सम्बन्धेन सम्बध्यते । सस्वद्ध् सत् कारणस्तमवेनं सत् भवात । तर 
वक्तथ्यं;कथम् असतः सं कारणं भवेन्, सम्बन्यो ता केनचित् स्यात्! न हि चन्ध्यापु 

अस्य खं कार्णं. सम्बन्धो वा केनचिन् प्रमगतः कल्पयितु हक्यने।॥ 
9 

नयु नेवं वेरोचिक्रः भावस्य सम्बन्धाः कट्प्यन । द्वयथ्युकरादीना हि द्रव्या्णांख- 
कारणसभवायङक्चमः सस्वन्धः सताम उच्यते ईनि ॥ 

न ; सम्बन्धात् प्राक् सच्वानभ्युपगमात् । न हि वेद्पिकः कुखार्द्ण्डचकराष्दे- 

व्यापारात् प्राक् घटादीनाम् अस्तित्वम् इष्यत । नच खुद श्व घदाद्याक्रारध्रात्तिम 

इच्छन्ति । ततश्च असन एव सम्बन्धः. धारि देष्यान् इणो भवनि ॥ 
ननु असतोऽपि समवायलक्षणः सम्बन्यो न व्रिरुद्धः। 

चन्ध्यापुजा्नाम् अदृशयैलत् । श्रटादेरव प्रागमाचस्य खकारणसम्बन्तरा 
116 
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रा॥-- दुःखेन धूमेना्चिरिवाच्रताः; श्यांस्तु विरोषः--कमयोगस्सखुकरो ऽप्रमादश्च, क्ञान- 
योगस्तद्धिपरीतः- इति ॥ ४८ ॥ 

असक्तब्ुद्धिस्सवंज् जितात्मा विगतस्पृहः । 
नत्क्म्यासाद् परमा सनेयासनाधगच्छाति ॥ ४९ 

लास्नीयकात्स््यपरत्वमाह।दुःखसाम्ये सति किमन्यतरनियमेन१ कथ च न तत्तस्य हेतुरित्यच्ाह--इया- 

न्निति।कमोरम्मेषु कायक्लेशमालै; ज्ञानरम्भेषु त्वत्यासन्नतेऽपि कफोणिगूढायमानपत्यग्विघयान्वेषणेन 
इन्द्रियसनोनियमनप्रयासो दुःखात्मक इति भावः ॥ ४८ ॥ 

रा†॥भवानि. न चन्प्यापुच्रादे:; अभावस्य तुल्यत्वेऽपि. इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः 
एकस्य अभावः द्याः अभावः; सवैस्य अभावः, प्रागभावः, पच्वसाभावः, इतरेतरा 
भावः, अत्यन्ताभावः इति लक्षणतो न केनचित् विरोषो दरयितुं दक्यः ! असति च 
चिरोष घटस्य प्रागभाव एव कुखारदिभिः घ्ररभावम् मापद्यते, सम्बध्यते च भावेन 
कपःलाख्यन स्वक्रारणेन, संबद्धश्च सवेव्यवहारयोग्यश्च भवति, न तु घरस्येव पध्वंसा 
भाः अभाचत्व सत्यपि, इति प्रध्वसाद्यमावानां न क्वचित् व्यवहार्योग्यत्वं, प्रागभा- 
चस्यव ढयण्युकावद्रव्याख्यस्य उत्पच्यादिव्यवहारार्हैत्वम् दस्येत् असरमखसम् ; अभाव- 
त्वाविदशोषात् अत्यन्तप्ष्वंसाभावयोरिव ॥ 

नख नेव अस्माभिः प्ाणभावस्य भावापत्तिः उच्यते । 
सावस्येव तर्हिं भावापत्तिः : यथा घरस्य घरापत्तिः, परस्य परापत्तिः । पतद्पि 

अभावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाणविरुद्धम् ॥ 

साख्यस्याप यः पारणामपश्ष; सोऽपि अपूर्वधर्मोत्पत्तिनाश्ाज्ञीकरणात् वैशेषिक. 
पश्चात् न नाराष्यत । आभेन्याक्तातेरोभावाज्गीकरणे ऽपि अभिव्यक्तितिरोभावयोः विद्य. 
मानत्वाक्यमानत्वानरूपणे पुश्रैवदेव धरमाणविरोधः ॥ 

पतेन कारणस्यैव संस्थानम् उत्पत्यादि इव्येतदपि प्रत्युक्तम् ॥ 
पारिरेष्यात्--सत् रकमेव वस्तु अविद्यया उत्पत्तिविनारादि धर्मः अनेका नर 

चत्. विकरप्यते इतति। इदं भागवतं मतम् उक्तं 'नाखतो विद्यते भाचः'इत्यस्मिन् श्छोके, 
सूरप्रत्य यस्य अन्याभक्ारात्, उ्याभचारच इतरेषामिति ॥ 

कथ ताह आत्मनः अविक्रियत्वे अरोषतः कमणः त्यागः न उपपद्यते इति ? 
ष वस्तुभूताः गुणाः; यदि वा आक्याकष्पिताः, तद्धमेः क्म । तत् आमनि 

आवद्याध्यासापितमव इति अविद्धान् (नहि कथित् क्षणमपि अरोषतः व्यक्तं शाक्गोति 
दात उक्तम् । ॥चद्वास्तु पुनः विद्यया अविचयायां निचन्तायां शाक्ोद्येव अकशषोषतः कर्म॑ 
फार त्यक्तुम्, आनद्याध्यारोपितस्य रोषाञुपपन्ते"ः । न हि तैमिरिकटषट्या अध्यारोपित- 
स्य दचन्डाद्ः ॥तामरापगमेऽपि श्लेषः अवतिते। पचे च सति इदं वचनम् उपपन्न 
ˆ स्वेकमाणि मनसा › इत्यादि, 'खेखे कर्मण्य भरत सासाह दखमते नरः 'खकमः- 
णा तमभ्यच्य {साद्ध चिन्दाते मानवः इति च. ॥ ७८ ॥ 
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रा॥सर्व्-फलखादिष्वसक्तुद्धिःःजितात्मा-जितमनाःःपरमपुरुषकतेत्वायु स धानेना- 
त्मकर्वैत्वे विगतस्पृहः, पव त्यागाद्नन्यत्वेन निणीतिन संन्यासेन युक्तः कम ङुवेन परमां 

नेष्कम्यसिद्धिमधिगच्छति- परमां ध्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्यापि फलभूतामविगच्छती- 

व्यथः ; वक्ष्यमाणध्यानयोगावात्ति स्व॑न्द्रियकमपिरतिरूपामाधगच्छति ॥ ४९ ॥ 
[9० १ च @ क भ 

सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाममोति निबोधमं। 
५ कि म [9 

समासेनेव कान्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५५० 

सिद्धि प्राप्तः-आप्रयाणादहरहरयष्ठीयमानकमेयोगनिष्पाद्यध्यानसिद्धि प्रा्तःऽयथा-- 

ता"सर्बजासक्तबुद्धिः" इत्युक्तेऽपि पुनः °विगतस्पृदः* इव्येततफरसङ्गनिवरत्तिरूपत्यागसदहपटितक- 

तुत्वत्यागविषयत्वौचित्यात् स्वभादिष्वपि स्वात्मनि कवृत्वानुसधानपसङ्गनिडत्तिरूपत्यागकाष्ाविवक्षवे- 

त्याह-आलमकवृत्वे विगतस्पृहइति । ' संन्यासंनाविगच्छत ` ईत न चनवाया दिपर, कमन 

त्यजेत्" इति प्रकृतानन्वयात्, अध्यायारम्भोक्तसन्यासविषयत्वाचिलयाचदयाभप्रयिणाह-- व ल्यामा 

दनन्यत्वेन निर्णीतिनेति । अल नेप्कम्बसिद्धिशष्दो न मेश्चविषयः, `सिद्धं प्राततः* इव्यादिना पुनः 

कर्वव्यविधानात्, नापि ज्ञानयोगमात्विषयः, "परमाम्! इति विशेषणाननेष्कम्यशन्दमात्रेण च तद्धिव- 

क्षोपप॑त्तेः ; अतोऽत्र ज्ञाननिष्टाफलप्रारम्मो विवश्ित इत्यभिप्रायेणाह - परमा ध्यानानष्ामलि । 

८ेष्कम्यसिद्धिमः इति समासवशात्परमत्वविशेषणशक्स्या वा सिद्ध ॒विद्रणोति-क्ञानयोगस्यापे 

फडखभूतामिति । उक्ताथपरस्वमुत्तरमरन्यानुुण्वनाह -- वक्ष्यमाणध्यानयोगावािमस्यादिना 

निर्मतकर्मा निष्कम, तस्य मावो नेष्कम्यमिति व्युतखत्ति न्यनक्त--स्वन्द्रयकमःपर।तरूपामत्॥ 

तिद प्रातः" इ्यस्योक्तानुवादतां सप्रकारदेव॒निदेशेनाह--भप्रयाणादिति। सद प्रासस्य ब्रह्म- 

पराप्तयमिधानात्तद्यतिरिक्तविषयत्वज्ञापनाय--भ्यानासि द्ध ।मेच्युक्तम्। वथा इत्यस्मानन्तसन्थानु्तारण 
~, = च "यवयसोव््यमे 

दाया कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठायीग्यतालक्षणा तस्याः करभरूुता न॑ष्कसम्यास- 

द्धिः ्ञाननिष्टारुश्चणा च वक्तव्येति श्छोकः आरभ्यत--असक्तदुादधः असत्ता सू ङ्गर।ह- 

ता बुद्धिः अन्तःकरणं यद्य सः अलक्तथुद्धः सच पुच्दासादघु सा कान जु, १७ 

तात्मा जितः वर्ीकतः आत्मा अन्तःकरण यद्य सः जतत्मा, विगतस्पृहः नगरप 

स्पृहा तृष्णा देहजीवित्तमोगेषु यस्माच् सः विगतस्प्रहः यः प्वम्भूतः आपत्मक्ञः सः 

तेष्कम्यसिद्धि निर्मतानि कमणि यस्मात् नन्कियत्रह्मात्मसम्बाघात् सः नप्करमा तस्य 

भावः नेष्कम्य, नैष्क च तत् सखि सा नेष्कम्बासवद्ः) नप्कनत्विश्य चा ननिास्क- 

यास्मरूपावस्ानखक्षणस्य सिद्धः निष्पत्तिः, तां न॑त्कस्यास(द परमा पङ् कनजासं- 

देविलक्चषणां सथो सुक्ल वचस्थानरूपां सन्यासन सम्यम्द्र(नेन, तत्पूचकरेन वा सर्व॑कमेकत- 

न्यासेन, अधिगच्छति प्राप्रोतें । तथा च उक्त-- 'सचकम ५ मनसा सन्यस्य नव इक 

्वज्न कारयन्नास्ते इति ॥ ४९ ॥ 
ाताणायकक "ष

 

आ।नैष्कम्न सिद्धि नैष्कम्येफलां याोगासाद्धम् ॥ ४९ \ 
~ -- -~------------------~---- ----~-~----------------------- ----------------- --------- 

इ भ द ज्ञातिष्कम्ब॑सिदधि मोक्चमिति केचित्; तदसत्, (तदनन्तर मां वितते इति वाक्यशेषविरोधादिति 

माविनान्यथा व्याच्े-नेष्क््यति । नेष्कम्यायां सिदधर्नष्कम्यसिद्धिः । सा च योगस्मेत्यथः ॥ ४९॥ 
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रायेन भकरारेण वतमानो ब्रह्य प्राप्नाति, तथा सरमासन म रमबल्वासद्व ब्रह्य चदष्यत--- 

ताौपुदख्षव्यापासेपादेयप्रापकरप्रकारपरतामाह---येन प्रकारण वतमान इतस [नवाच ~ सत्ता निश्च- 

येनाव घारयेत्यथः । परमे फर द्यपायो निविशत ; अतस्तदवापाववर्यवसानभू[मतया [नह द्युच्यत इत्य 

भिप्रायेणाद-- तदेव बह्म विरोष्यत इति । जानशब्दस्या्रानन्तरोच्यमानव्यानविश्रान्तिमाद-- 
€. 

दा॥पूर्वाक्तेन सकरम चुदानेन ईश्वरास्यचनरूपेण जनितां प्रागुक्तखक्चणां सिद्ध राक्ष 

स्य उत्पन्नात्मविवेकन्ञानस्य केवरात्यक्ाननिष्ारूपा नेष्कम्यरुश्चणः सिद्धिः येन क्रमे 
ण अकति तत् चक्तञ्वभिति आह ल्द प्रप्त; स्वकमणा इन्वर् सलमभ्यच्ये तत्पसाद्- 
ज। कायेन्दियाणां ज्ञाननिछायोग्यताङूश्चभां सि प्राप्तः--स्द्ध प्राप्तः इति तदु 
बरादः उत्तया्यैः । क्रि तत् उत्तर, वद्श्वः अदुवादः इति १ उच्यते -यथः येन प्रकारेण 

ज्ञाननिछठारूपेण ब्रद्म परमात्मानम् आपरेति, तथा ते पकार क्षाननिषछठाथाप्िकममेम 
वचनात् निबोध निश्चयेन अच वारय ईस्येतत् 1 कि िस्तरेग १ न इति शडह्--समासे- 
नेव सखक्ेपेणेव हे कौन्तेय । यथा व्रह्च जाति तथा निवोध्ेवि अनेन या धतिन्ञाता 
ब्रह्मप्रा्िः ताम् इ्द्तया दरौधितुन् गड --" निदा ज्ञानस्य या पराःइति। निष्ठा पथवसा- 
नं पारसमाक्षिः इव्येतत् । कस्य! ब्रह्यज्ञःनष्य दा यरा, कादश्यी सा १ याद्खाम् आस्मज्ञा- 
नम् । कद् तत् १ चडद्यः आत्मा । कीदशः सः १ यादयो भगवता उक्तः; उपनि- 
षद्धाक्येश्च न्यायतश्च ॥ 

नु विचयाकारं ज्ञानम् । न सानविषयः, नापि आक्ञारवान् आत्मा इष्यते क्र- 
चित् । 

नु (आदित्यवः “भारूपः? "खयं ज्योतिः'इति आकः।रवत्वम् आत्मनः श्रूयते । न; त- 
मोरूपत्वश्रतिपेचाथव्वात् त्रां वाक्यानाम् द्वव्यरुगाद्याकारपतिषेधे जात्मनः वमोरूप- 
त्वे प्रान्ते तत्तिषेध्वायोनि आदित्यवणम् इत्यादीनि वाक्यानि। `अरूप्म्? इति च विदे - 
घतः रूपवचिषेध्रात् । अविषयत्वाच न खंडर तिष्ठति रूपमस्य न चद्युषा पदयति 
कञ्छनंनम्" `अदाच्दमस्पद्यम् इत्यादेः । तस्मात् आत्ाकरं ज्ञानम् इति अदुपपन्नम् ॥ 

कथ ताह जात्मनः ज्ञनभ् : सवं हं यद्धिष्रय यत् ज्ञान; तच् तदाकारं भक्ति। 

नयकर आत्मा इत्युक्तम् । च्चानत्धनोच्य उभ्याः नियक्ारतस्वे कथं तद्धावनानिष्ठा 
इति १। 

 , ने; अल्यन्तनिनल्त्वतिस्वच्छत्वः ते्ल्सत्योपरपत्तः आत्मनः । बुद्धेश्च आत्मवत् 
नेमेस्यादुप सन्ते: आात्मचरतन्याक्रासमाल्स्वोपरत्िः 1 घुद्ाभास् मनः, तद्धाभास्ानि इ. 

1 

जायया येनो पातन ५न वस््ध म्राप्तो जरह परास्नोति, तथा प्नबोध । या स्िद्धिक्षान- 
स्य परा ननिष्टा ॥५०॥ 

॥ 

ज॥* सिद्धि प्रातः*इति योगसिद्धिप्रास्त्यनन्तः ~ हयपराप्ताबुपायकथन प्रतिज्ञायत इत्यन्यथा्रती तिनि - 
सार्थं व्याच््े--यथति । ब्रह्मामोतीत्यनुवादमात्रम् । तथा तद्पायम् । प्रतीत एवार्थः किन स्या- 
दिति चेत्--न; सिद्धज्ञाननिष्ठात्मक्रत्ना(भघानात्५ सानस्य च बद्प्रातावनवेक्षत्वादिति भावेन नि- 
छ्ित्यतद्याचष्ट- खात || ५० ॥ 
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रा।। निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । ज्ञानस्य ध्यानान्मक्स्ययापरा निषा -परमप्राप्यमिव्यथैः ॥ 

ता॥घ्यानास्मकस्येति ॥ ५० ॥ 

"4 

रा न्द्रियाणि, इन्द्रियामासश्च रहः अतः साकिनिः देम उ पव आन्मदचिः छ्रेयते। दे- 
ह चैतन्यवादिनश्च टलोक्रायतिकाः चेतन्यविश्ि यः युरुषः इत्याहुः । तथाच 
अन्ये इन्द्रियचेनन्यवादिनः,अन्ये मनख्चनन्यवादिनः, न्य घुद्धिचेलन्यवा(दनः।ततोऽपि 
आन्तरम् अन्यक्तम. अव्याह्ृतास्व्यम् अचिचादस्यानम् आन्मत्यन प्रतिपन्नाः कचित्।स- 

वैच बुद्धयादिरे दान्त आत्मतचैतन्यामासना आत्मघ्रान्निकारणम् इत्यनश्च आत्मविषयं ज्ञा- 
नं न विधानव्यम्ाकि तर्दि१ नामरूवायनास्सान्यासःचण जच्रतिरेव काय, न आत्मचैत- 
न्यविक्लानं कायम्; यदिचाध्यारापितसवपदांक पिः अचिशिध्रतया दद्यमानत्वात् 
इति । अत पव हि विज्ञानवादिनो बौद्धाः चिज्ञानव्यत्तिरकेण चमस्त्वेव नाल्तीनि प्रति 
पन्नाः, प्रमाणान्तरनिरपेक्लतां च स्वसंविदितत्वाभ्युपगमन । तस्मात् अविद्याध्यारा 
पितनिराकरणमात्रं चह्मणि कर्वव्यै, न तु व्रह्मदिज्ञान यल्लः;, अत्यन्त प्रसिद्धत्वात् । 
अविद्याकस्परितनामरूपविदोपाकारापह्नवु द्धनम् अत्यन्तप्रसिद्धं सख्ुविक्षेयम् आसन्नत- 

रम् अत्मभूतमपिःसव्रलिद्धं दु्िज्ञम् अनिद्रुस्म् अन्यदिव च प्रातिमाति। वाद्याक्रार- 
निवत्तबुद्धीनां तु ख्च्धगुवरत्मघ्रसादानां न अतः पर सुखं सुप्र सिद खचि ज्ञेय स्वासन्न 
तरम् अस्त्ति । तथाचोक्तं `पद्यश्चवनमं चम्येम्' इत्यादि । 

केचित्तु पण्डितंमन्याः ‹ निराकारत्वात् अ¶न्मवस्तु न उपति श्रुरि अतः 
दुस्साध्या सम्यगक्ताननेा' इत्याहुः । 

सत्यम् पव गुखुसखम्धदायरहितानाम् अश्रुतवेदान्तानाम् अत्यन्तवषिचषयासक्तषु-दा 
नां सम्यक्पमाणेवु अक्तश्रमाणाम् । तद्धिपरोनानां तु टौक्रैकमराद्यम्राहकदतवस्तुनि 
बुद्धिः नितरां दुरुखम्पाद्रा, आत्मच नस्यञ्यतिरेकरेण वरूवन्तरस्य अलुपटञ्तेः? यथाच 
"पतत् ष्टवमेव, न अन्यथा? इत्ति अचोचाम , उक्तं च भगवता 'यस्यां जात्रतिभूता 
नि सानिया पदयो मुनेः इति 1 तस्मान् बाद्याकारभेदबुद्िनिचृत्तिरव आगत्मस्वरू 

पावदस्बनक्ारणम् । न हि आन्मा नाम कस्याचत् कदाचित् अप्रासदधः प्राप्यः देय 

उपादेयो वा। भघ्रसिद्धे हि तरिमन् जात्मनि, स्वायाः रवाः प्रच्रुत्तयः व्यश्वः प्रसनज्यरन्। 

न च देदाद्यचेतनार्थत्वं शक्यं कल्पयितुभ् । न च सुखाय सुखं दुःखां दुःखम् | 

आत्माचगलयवसानार्थन्वाच सधेव्यवहारस्य । तस्मान् चथा स्वदेहस्य परिच्छेदायन 

प्रमाणान्तरायेश्चा. तनाऽपि आत्मनः अन्तरतमत्वात् तद्चसति घति'न प्रमाणान्तरापक्षा। 

इति आत्मन्ञाननिष्ा विवकरिनां ख्पासच्छ इते 1स्द्धम् ॥ 

येषामपि निकारं ज्ञानम् अप्रत्यक्ष , तेषामपि ज्ञानवदरानेव क्षेयाचगतिरिति ज्ञानम् 

अत्यन्तप्रसिद्धं सुखादिवदेव इति अभ्युपगन्तव्यम् ॥ 

जिज्ञासायुपपत्तेश्च--अध्रसिद्धं चत् ज्ञान, क्ञेचचत् जिज्ञास्येत । यथा क्य घरा- 

दिरश्षणं क्ञानन ज्ञातव्यम् आप्तुम् इच्छति, तथा ज्ञानमपि क्ानान्तरण ज्ञातव्यम् आ 

प्तुम् इच्छेत्। न च एतल् अन्ति । अतः अत्यन्तप्रकिद्धं ज्ञान, काताऽपि अन पव प्रत 

द्धः इति ॥ 
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बुच्या विक्ुद्धया युक्तो ध्रत्यात्पाननियम्य च । 
शब्द् दीन्विषयांस्लयक्तवा राग्दरेषो व्युदस्य च ॥ ५१ 
विविक्छसेवी ष्वा यतवाक्कायमानसः । 

ध्यानयोगपरो निदं वैराग्यं सम्पातः ॥ ५२ 
हङ्धारं वरं दपं कारमं कोधं परिग्रहम् । 

विमुच्य निभमश्ञ्चान्ता ब्रह्मभूयाय कस्पते ॥ ५५२ 
स।खुख्या निद्युद्धश्---यथावसितात्मतच्वविषयया युक्तः, ध्यत्या आमानं नियस्यच 

विषयविमुखिकऋरर्णेन योगयोग्यं मनः कृत्वाःशाब्दादीन् चि षयांस्त्यक्त्वा--असन्निदि तान् 
छृत्वा तन्निमित्तो च यगद्धेषो व्युदस्य; तिविक्तसेवी--सरवैष्यीनविराधिभिर्विष्वेक्ते देश्ते 
चर्त॑मानः, ङच्वारी-- अत्यशशनानदानर हितः; यतवाक्कायमानसः 
कायवाञ्बनोचुत्तिः, ध्यानयोगपरो नित्यम् पवंश्रूतस्सन् आन्नवाजाद्हर्हध्यीनयोतपरःः 

ला्रद्धिरन्दयेऽत्र पस्त॒तब्रह्यशञ्दाभेपरेतविषयबुद्धिगोचरः, तस्य।रषयुद्धिश्चासमग्रविषयत्वसश्यवि 
पर्ययरूपदोषराहितव्यमिव्याह-यथाचस्थितात्मततस्वविचयःःति 'घूव्या*इतिपूरवाक्तसप्रकारसाल्विकधृति 
परामशंमाह --विपयवमुखीक्रभेनेति।यच्र घ्रत्या मनोनियमन करमोँक्तम्,जपि च प्र्वैमेव त्यक्तवि- 
घयस्य कोऽसौ तदानींतनस््याग इव्यलाह --असान्निहितान् कृत्वेति । विषयसन्निधिर्हिं विजितेन्धि- 
यमपि क्षोभयेदिति मावः । -सग्देषौ व्युदस्य इति वेषयिकरागद्वेषयेब्यदासस्यापि तादात्विकविष 

यत्वाय "वैराग्ये समुपाश्रितः: इत्यनेन पुनरुक्तिपरिहारायचाह--तन्निसिन्ताविति । एतेन विषयास 
निघानफर्प्रदरंनम् । वद्धा विधक्कष्टेम्वपि सूक्ष्मसङ्खो निरोडन्य इति भावः । विविक्तस्वे रहितत्वम् ; 

तत्प्रकृतो पयोगेन विशिनष्टि--स्भ्यानवियोधिभि्विविक्ते देर इति । 'कन्याशी' इत्यनेन पूर्वोक्तं 
ˆनालयश्चतः इत्यादिक स्मायत इत्याह--अत्यशरानानशनरहितइति । “धृत्यात्मानं नियम्यच' इत्या - 

दिना “यतवाक्ायमानसः इत्यस्य पुनरुक्तिपरिहारायाह -- ध्यानाभिसयुखीकतकायवाड्चनोच्धत्ति- 

रिति । कायसखाभिषुखीकर्ण स्थिरासनादिपरिग्रहः;, बाचस्तु प्रणवादिव्यतिरिक्तवज॑नम्; मनसस्तु 
सुभाश्चवारम्बनम्। उक्ाना स्यननित्रगदषत्वमाद---ष्यवस्ब्रूतस्साननति। नित्यखब्द्]चवक्षितमाह 

आगप्रयाणाद्ृहरदरिति । "रागद्वेष व्युदस्य इति वेषयिकरागद्वेषयोष्ुदासोक्तेः "वैराग्य समुपाभितः 

प-पा॥ १. गी. 2 १६॥ 

रा॥ तस्मात् ज्ञाने यला न क्तव्यः, कतु अनात्मनि आत्मबुद्धिनिच्रत्तावेव । तस्मात् 
ज्ञाननेष्ठा खुस्रम्पादया ॥ “० ॥ 

सा इय ज्ञानस्य परा नेषा उच्यते, कथं कायो इति--घुद्छया अध्यचसरायङरुश्चणया 
विश्युद्धया मायारह्ितया युक्तः सम्पन्नः, श्चृल्या ध्रर्येण आत्मानं कास॑करणसखंघातं नि- 
यस्य च नियमनं कत्वा व्णीङत्य, राब्दाद्रन् दाब्दः आदिः येषां तान् विषयान् व्य- 

क्त्वा सामय्यात् सरारास्थातमाचदेतुभरूतःन् कवलान् मुक्त्वा ततः अधिकान् स्ुखः- 
थान् त्यक्त्वा इत्यथः। दारोरस्ित्यथेस्वेन प्राप्ते रागद्धषौ व्युदस्य पारेत्यज्य च॥ ५१ ॥ 

तः--विषचक्तसचा अरण्यनदृपुखिर्नागररिगुदादीच विवचिक्तान् देशान् सरवितुं 
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रातैराग्यं समुपाथितः--ध्येयतच्वव्यतिरक्तिचयद्रोाषावमन्तेन तत्रतत्र चिरगतां चच्- 
यन््+अहं करार म्--अनात्मन्यात्माभिमानं*चले-तद्धदधि द तुभतवाखनावटं तन्निमित्तं दप का 

म क्रोध्वं परिग्रहं विमुच्य-नि्ममः +सर्वेष्व नात्मीयेष्वान्मीयश्द्धिर हिन ;, छान्नः-- -आन्माचु- 
मवेकसखः, पवंभूतो ध्यानयोगं कुर्वन ब्रह्मभूयाय कस्पते-- वह्यमभावाय कल्पने :सवै- 
बन्ध्रानस्ुक्ता यथावास्थतमात्मानमयचुमचतांदयथः ॥ “~? ॥ ~३॥ 

लाइव्यतदाभिमानिकविषयम्,तत्र सम्यरुपाश्चरयण पूवसिद्धस्यापि सम्यगवस्थापनमिव्यभिप्राचेण- वि 
रागतां चश्वेयन्नित्युक्तम्। एवमहकारादि विमोचने ऽपि द्रषटव्यम्। डारीरमनःप्राणादिवल्डानां योगि 
रोधित्वामावात्-वासनावर्छमिति विशोषितम्। दर्पो ऽाहंकारवलदेतुको ऽद्खीक्व्यान द्ीकारः।योगिस्व- 
शान्तत्वादिनिसित्तो ऽपि दर्प॑सत्याज्यः ष्टो प्यति ददतो घममतिक्रामति' इति स्मरणात } मनोवा - 
कायव्यापारनिश्च्यादेर्क्तत्वाच्छान्तसब्दो ऽत्र उामहेवुविशेषपर इत्याह - आन्मासुमतरैकस्छखडति । 
इन्द्रि यव्यापारोपरतिः कोधादिनिद्रत्तिश्च बाह्यसुखनिस्स्प्रहत्वात्, तच प्रभूतात्मस्तुखल्छा नादिति मावः। 

उक्तेषु सर्वेषु ध्यानयोगस्याङ्खित्वमाह - एवम्भ्रूना ध्यानयोगं कु्चं्निति } व्वानमिवात्र योगः ध्या 
नेनवा योगः । अनन्तरश्ोकार्थपराम्ेन बह्यङब्दस्यात्र डयुद्धात्मविष्यतासाहं -सखचेबन्ध्रेति ॥ 

प्रपा।॥ २ 

दाशीखम् अस्य इति 1 सेवी, खच्वाशी खष्चदलरानखीखछः चिविक्तसवाखघ्वद्यनयोः 

निद्धादिदोषनिवतेक्त्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वात् म्रहणम्--यतवाकायमानसः वाक् च 
कायश्च मानसं च यतानि खंयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य सः ज्ञाननिष्ठः यतिः यतवाक्ाय- 

मानसश्च स्यात्) वम् उपरतसक्करणः सन् ध्यान्यागपरः ध्यानम् आात्मस्तेरूपाचन्तन 

योगः अआत्माचेषय प्कायकर्ण, ती च्यानसागा परत्वेन कतेव्या सस्य सः ध्यानयाय- 

परः; निलय नित्यश्नहणं मन्जजपादययन्यकतेन्यामावश्नदखेनाथेम् वराग्य विरागस्य भावः 

ड्ारष्टेषु विषयेषु वैतरष्ण्यं सभ्नुपाधश्चिनः सम्यकू उपाच्ितः नित्यमेव इत्यथैः ॥ ५२ 

किंच--अदङ्करणम् अहङ्कारः देदा्दषु तं, बरं सामथ्यं कामरागसखयुक्तं न इत- 

रत् चारीरादिसखामर्थ्य, स्वाभाविकत्वेन तत््यागस्य अराक्यन्वात् -दपै, दर्पो नाम हषी 

न्तरभाकी घर्मानिकमदहेतुः णो दप्यति खसो चममत्तिक्रामनिः इति स्मरणान्ः नच 

कामम् इच्च्मं काच देक पारे्रहम्.इन्द्रयमनोगतद्षपारत्यागऽष दाररत्रारणप्रसङ्गन 

धर्मयु षछाननिमित्तेन चा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः, ते च विमुच्य पारेत्यञ्य, परमहंसपारे- 

व्राजकः भूत्वा, देदजीवनमाच्रे ऽपि निणेतमममाचः निममः, अत्त प्व शान्तः उपरतः 

यः संहतहषीयाखः यतिः ज्ञाननिष्ठः ब्रह्म्ूखाय चह्मभवनाय कर्पते समथा भवते ॥ 
ऋव्क्क्क क "णगि 

आाव्रह्मभूयाय कल्पते । ब्रह्मणि भावो ब्रह्मभूयम् › जह्मणि स्थितिः सेद्! तन्मनस्क- 

तेदय्थः ॥ ८३ 

जात्रह्ममूयाय ्ह्मत्वायिति प्रतीतिनिरासाथं व्याचछे--बह्मेति । इत्यथे इति रोषः । भावो न ज- 

न्मादत्याश्चयेन विद्णोति ब्रह्मणीति । इवमयपि न सक्तिः, “्ममूतः* इति पुनभ॑क्तयादिखाम “^ 

णादिति मवेनाद--स्बेदेति ॥ ५९३ ॥ 

_ --------~~-~--_ ------- ---~ ~ 
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ब्रह्य भूतः प्रसन्ना्मा न सोचति न कक्घति । 
सयस्र्यषु भूतेषु मद्धक्ति कमते पराम् ॥ ५४ 

रा] -च्यभ्रूत --आपिभ्रूनापराच्छन्ज्ञानका कार मच्छबतकस्भाकवात्मस्वरूप इलस्त्व- 

न्यां प्रकृति विद्धि मे परास् इनि हि स्वदोचचोकताः प्रसन्नात्स्म-- करकमोदेभिरकद्टुष- 
स्वरूपो मच्यनिरिक्तं न कचन भूतविशेषं प्र॑नि शोत्रति.न 1क्रचन काष्रुन ; अपितु मच्य 
तारक्तषु सत्घु स्ततु अनाद्र्यणोयताःया सम्भ नखचक चस्तुजान दृणकवन्मन्यमाना 

मल्क कमते पररा-माय सचभश्वर ([नाखलजगद्द चास्थाय खख! [नरस्तसमलस्तहय- 

लाप कसवोगादिताध्यप्रयगात्मानुमवस्य परभक्त्यधिक्रारापादकत्वमुच्यते---` बह्मयूतः † इति 

शोकेन । तदभिप्रायेण परङ्ञेवतेकस्वनावत्वस्य प्याविभांव उक्तः । योगसाध्य ब्रह्माख्यमिह् ब्रह्मत्वमि 

यसिप्रविणापरिच्छिन्नजानाविमविोक्तिः । शोधत्वस्य स्वरूपानुबन्धित्व प्रागेवोक्तमियाह--इतस्त्व- 

न्यासिति | श्गादिदृषिते चित्ते नास्पदी मधुमूदनः इत्यादयुक्तपरभक्तयनहंतानिच्रत्तिः ‹ प्रसन्नात्मा ` 

इत्युच्यत इ राकस? िरकस्यनचस्वरूपदति। आदिशब्देन विपाकाराययोग्रहण, तयोरपि 

काष्यरूपत्वात्, “करे खकर्मविपाकारवेःः इति सन्निधो गदिष्टत्वाच । अविव्यासिताद यः पञ्च --ङ्कंशाः; 
कर्म॑-पुण्यपापरूप,जात्यायुर्मोगाः -विपाकाः+आदायाः सस्काराः। “स्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि 

विचाल्यतेः इति प्रागुक्तं (न सोचति' इत्ति परागरष्टम् । तथा “यं कन्ध्वा चापर लाम मन्यते नाधिकं 
ततः” इत्युक्त न काङ्कति इति स्मारिनम्। अत्र न प्रहृष्यति” इति पाठान्तरमप्रसिद्धत्वाद नज्ञीकृतम्। 
तलात्मानुभवसुलेन वाह्यत्रेतृष्ण्यं तावजायते पर्मात्मनस्तु प्रत्यगात्मनो ऽप्यधिकुखतया श्रुतत्वात्तद - 
नुुभूषा स्याधिनीत्यभिप्रायेण म्यतिरिकशन्दः । दाककाङ्कानुदयेहेत; (समः* इत्युच्यत इत्यभिप्रा- 

येण--अनादरणीयनायां समदह्युक्तम् । तव्वानादर इत्यर्थः । परावरतच्वविवेकफख्मन्यानादरसा- 

म्य व्यनक्ति -निखिरूमिति । चस्तुजातसित्यनेन ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानामेव मेर्वपेक्षया माष- 
सर्षपादीनासिवावान्तरोत्कर्षस्मानादरयोग्यत्व सूचितम् । चणचदिति-नहि रलप्रवतमाररक्तोः पटा 

कूटे सद्धस्स्यादिति भावः । अत्र मच्छब्देन परभक्त्युत्पत्तिविद् च्य थतया पूबल शाच््रान्तरेषु च प्रप- 
सखितानामुपासनदशायामनसंघेयानां चाकाराणामभिप्रेतत्वमाह --मयि सचैभ्वश्दत्यादिभिः। सर्वं 

श्वरइति --ईरिनव्यस्य बद्धस्य किं तथामूतेः इदितव्यान्तरेरिति मावः । निःखवरूजगदुदयविभ 

वर्यटखीखदति - "कारण व॒ ध्येयः: इति हि श्रतिरिति भावः | यद्वा करणक्रलेवरप्रदानादिभिमहो 

पकारके चदुर्विधदहेठमूते तस्मिन् तिति खष्ठिनहारकमतयेवावस्थितः को ऽन्यस्समाश्चयणीय इति भावः। 

निरल्तसमस्तदेयगन्धरदति --- नद्यस्मिन्यथावत्प्रतीते वस्त्वन्तरेष्विवावन्ञावेमुख्यादिकारणमस्ताति 
[शि 

प्र-पा। १. वध्युचम ९-६०. ट {दनि काय ¦ वाराधने कुतः! १२॥ जनवित्तप्रस।द्ाय ननभस्तिमि 
$ 

केदावाराधनं तयम्। रागादिदूषिने मघुमूदन ॥ न्व । रात्रेतम् । तस्माच्छुडस्वमादेन सल्यवाक्येनच दविजः ॥ 
^ (न ८ गि ¢ [न् = , क 1 = 

नात्ति पदं हंसः कदायित्कदमःम्मिनयोग्वा कञ्च | १३ ॥ इत्यादि ॥ 

वस्तुच्यै वाग्डुष्टाचाद्धतादिना ॥ १६५ तमल्लनाङना ¦ २. गी. &-२२॥ 

याल्न्नन्दोखेखा घनावृता । हिंसादिदूषितःकायः कऋदा- द. अथ्लिनलोतनिषःद ॥ 

दो॥अनेन कमेण --बह्मभूनः जह्य प्राक्च; प्रसन्नात्मा ङञ्धाध्यात्मप्रसाद् स्व मावः न शो 
[ प क [ अप ध 

चति, क्रचित् अथेतेकस्यम् आत्मनः वैगुण्यं वा उद्िद्धय न दोचति न सन्तप्यते, न 

काङ्घति 1 न दि अप्राक्तविषयाकाष्का जह्मविदः उपपद्यते ; अतः ब्रह्मभूतस्य अय खभावः 



शो. ५७-५५. ; अश्टादरे ऽध्यायः. ९.२९. 

रा¶गन्घे ऽनचध्रिकातिशयासंस्ययक्रल्याणगुणगणेकताने खाचण्या्तस्ागरे श्रीमति षु- 
ण्डराकनयने स्वस्वामिन्यत्यथपियाचुभवरूपां परां मक्ति रमते ॥ ५४ ॥ 

तत्फलमाह-- 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 
तता म तत्ता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ 4 

ता॥मावः। अनवधिकेत्यादि -एकैकगुणप्रकर्षो ऽपि चित्ताकषकः : किमुतेवं सेभूत इति भावः।यद्धि 
पर सुखभ च तदेव ह्याश्चरयणीयसिति सोरभ्योपयुक्तयुणानामप्यत् संग्रहः। खावण्याश्तसागरइति--- 

भाश्रयविग्रहगुणोपकश्चणम् । श्रीमतीति-- श्रीर्हि सव॑पामाश्चयणीयाः साप्येनं नित्यमा्रितेति हद यम्। 
श्रीयते श्रयते चेति श्रीरब्दो निरूक्तः।मतुश्ित्ययोगे। श्रुतिश्च--शह्ीश्च ते खक्ष्मी शच पल्याः इत्यादिका। 
स्मर्थते च--*रनिययेवषा जगन्माता विष्णोशश्रीरनपायिनीः इति! एतेनोपास्यव्वप्राप्यत्वादिकं सवं सप- 

ज्ीकस्येति ज्ञापितम् । आमनन्ति च रहस्या स्नायविद इममेवार्थं --“निव्यसननिष्टितशक्तिः इति । पुण्ड ` 
सकनयनईइत्यवयवसौन्दयोपलश्षणम् । -व॑स्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमश्चिणी तस्योदिति नाम एष 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति हवै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवे वेदः इति पस्र्वेपापचिमोश्चकामस्योपास- 
नार्यतया पुण्डरीकाश्षत्वमप्युपदिष्टम् । “चश्चुषा तच सौम्येन पूतास्िः ‹ व पद्येन्मघुसरघनः' इत्यादिषु 

नच तद्रक्षणस्य पावनतमत्वमुच्यत इति भावः । मक्रस्युत्च्यादां सवमिदमकरतः; स्वामित्व चकतः 

नचासावेकोनसर्वस्वामीत्यमिप्रविणाह-- स्वस्वामि नीति ॥ ५४ ॥ 
तस्पफकमाहति - अव्यवहितं व्यवहित चेति शेषः । पूर्वग्रन्थोक्तजगत्कारणत्वलक्षितसवश्वरा- 

पर-पा) ९. पुरषस्क्तं॥ दीनःमतिदेद्ः; अथवा भगवान् त्रिभुत्ेन सवंगत्त 

२. वि-पु १-८-१७. °निदेवैषा जनपावि- अस्यास्तु सक्तिवदात् अगुत्वछपि तत्रतत्र सन्निधानात् 

नी ।यथा सतरगततो विष्णुस्तथेतेयं देने तम ?।--श्रोति- नवगतत्वश्ुक्तम्-- इति ॥ 
ष्पुचित्तौय। अस्यार्थः---*“नित्योति-जगतिपतुःिष्णारन- २३ ॥ 

पायिन्येषा जगन्माृव्वेन तद्वन्निल्या. तस्याश्च चिष्मा- ४ च्छा. १-१-६॥ 

रिव आविर्मावतिरोनःवो स्तः । सा पूम्छगोस्खता- “५. श्रीरामायणे-अरण्यकाण्डे. ७४. स. १३- 

त्वेनाऽऽव्रिभृता. पश्चादिन्दरन्य दुर्वासः शापात् ति- छो, चक्षुषा तव साम्यन पूनास्मि रबुनन्दन ¦ गभि- 

रोभूत्वऽदनमथने प्रादुभूना; अत्तो न विरोवः।चयत्ति- व्याम्वक्षवाल ल्ोकास्तत्प्रसादग्दरिन्डमः ॥ 

सर्वगतो विष्णुर्यथा यत्समाःवः, इयमपि तथा तत्समा & ॥ 

बेति., वचचिष्णोर््सकरगतत्वसत्यज्ञाना{दस्वरूपकस्याणयुा- 
__ १ _ ~ ----------~----------------~---- 

सायनूद्यते "न शोचति न काक्कति' इनि।*न हष्यति" इति वा पाान्तरम्॥ समः सर्वेषु 
भूतेषु, आत्मौपम्येन स्वैभूतेषु खसं दुःखं वा ख ममेव पङ्यति इत्यथैः । न आत्मसम- 
ददीनम् इह, तस्य वक्ष्यमाणत्वात्*भक्ल्या मामभिजानाति इति। यः एवभूतः ज्ञाननिष्ठः, 
मद्धक्ि मयि परमेश्वरे भक्ति मजनं पराम् उत्तमां ज्ञानलश्चणां चतुथी खमते. "चतुर्विंशा 
भजन्ते माम् इति हि उक्तम् ॥ "8 ॥ 

ततः ज्ञानरष्चणया---यक्तया माम् अभिजानानि यावान् अहम् उपाधिकृततरिस्तरमे 
दे:+यञ्च अदं अस्मि विध्वस्तसर्वोपाधिमेदः उत्तमः पुरुषः आकाशकल्पः"तं माम् सद्ैतं 

चेतन्यमज्ेकरसम् अजरम् अमयम् अनिधनं त्वतः अभिजानाति ततः माम् टवं तच्व- 
717 



९३० श्रीमद्कगवद्गीतायां [श््ो. ५५. 

राौसखरूपतः खभावतश्च यो ऽदहंःगुणतो विभूतितो ऽपि यावाश्चाहंतं माम् एवंरूपया भ- 
कृत्या तत्वतो ऽभिजानाति;मां तच्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं -तस्वज्ञानानन्तरं ततो भक्तितो मां 
विरते -प्रधिद्ाति ; तच्वतस्खरूपखमभावगुणविभूतिदरशनोत्तरकारूमाविन्या अनव 
धिकातिश्शयमेक्षल्या मां प्राप्नोती्य्यैः ; अ तत इति पािहेतुतया निर्दष्ठा सक्तिरेवा- 

ता। ख्य घर्भ्यभिपायेण“यः*इत्यस्यार्थमाह-- स्वरूपत इ ति। विधिनिप्रेधरूपदो घकवाक्यावसितसर्वविद्या - 
नुसधेयस्वरूपनिरूपकधर्मयोगः--सख भाव त इति निर्दिष्ट; । सखरूपनिरूपकरधमाभवि अनिरूपितसखरू- 
पतया निःस्वभावमेव वस्तु स्यात् । स्वरूपशब्दस्स्वरूपनिरूपकधर्मपरः, स्वभावश्यब्दस्तु सोम्यपर 

इति केचित्।यावच्छब्दोहि प्रकषनिकर्षपरामर्शयोग्याकारविष्रयो युक्त इत्यभिप्रायेणाह -- गुणतो विमू- 

तितोऽपीति। या्वांश्चाहसिति-गुणसब्दो ऽतर निरूपितस्वरूपविरोषकन्ञानशक््यादिसमस्तधर्मविषयः। 
“यावान्यश्च” इत्यनयोर््यु्तमेण व्याख्यानं बुद्यारोहक्रमप्रद शौनार्थम् । ^तखतः' इत्यस्य ध्यावान्यश्च" 
इत्य्ानपेश्चषणात् अभिजानाति ' इत्यत्र सरा यादिव्युदासाय तदपेक्षणाच -- तत्तो ऽभिजानातीति 
योजितम् ! मां तच्वतोऽभिजानात्ि' इत्युक्तस्येव * मां तच्वतो ज्ञात्वा ` इत्यनुमाषणमुपायभूतस्यापि 
स्वाहुतमतया सुढुकंभत्वेनादरातिशया्थम् । “तच्वतो ज्ञात्वा? इत्यनेनैव आनन्तर्थसिद्यर्थदेतुपोष्कस्य- 

ज्ञापकानुवादस्य सिद्धत्वात्; ^ तदनन्तरम्” इत्यनेनेव प्रवेशस्यानन्तर्यकण्ठोक्तेः, ' भक्त्या त्वनन्यया * इत्या- 

दौ प्रवेदेऽपि हेतुतया भक्तेरेव प्रागुक्तत्वाचच-- ततो भक्तितो मां विशते इययेवान्वयो दशितः। प्रवे- 
शम् इति पागुक्तेकारथयज्ञापनाय पदसिद्धये च- प्रधिरातील्युक्तम् | यथावञ्ज्ानमपि काष्ठाप्रा्तमक्ते। 

अन्योन्याश्रयणे च मक्तेः पर्वभेदात्परिहृतम् । सेव तु तथाविघावस्था सा्चान्मोक्षसाधनसिल्याह-- 

तच्च तइत्यादिना । ददीनशब्देनानुभाषणात् 'तच्वतोऽभिजानातिः इत्यस्य साक्षात्कारपरत्च व्यञ्ञितम्। 
परभक्त्यापि तच्वज्ञानमेव साध्य, तदेव तु साक्षान्मोक्षसाधनमिति कुदषिमतमपाकयोति - अश्रेति | 
पए्वकरिण द शंनव्यवच्छेदः । यदयप्यल मक्तिशन्दो व्यव हितः, तज्ञानं त्वव्यवदिते, तथापि व्यव- 
हितपरामशं एव युक्तः : अन्यथा "त्वतो ज्ञात्वा'इत्यादिना पुनसक्तिप्रसङ्कात् । अत्र दशेनजनकभ- य 

रात: ज्ञात्वा चिरात तदनन्तर मामेव ज्ञानानन्तरम्।नाञ ज्ञान रवश्च क्रिये भिन्ने विवक्षिते 
क्षात्वा [बरातं तदनन्तरम् इति । कि ताह !- फलान्तराभावात् ज्ञानमात्रमेव; ° क्षे- 
जज चाप मा वद्धः इति उक्तत्वात् ॥ 

नख पवर्द्म् इद् उक्तम् 'श्ानस्य या परा निष्ठा तया माम् "अभिजानाति इति। कथ 
वरूद्म् इत चत्+उच्यते-य्देव यास्मन् विषये ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातुः, तदेव तं विषयम् 
आजआभजानाति ज्ञाता दाते न ज्ञाननिष्ठां ज्ञानाच्रात्तक्चषणाम् अपक्त इते ; अतश्च ज्ञानेन 
न अआभजानात, ज्ञानाच्रुस्या तु ज्ञाननिषछठया अभिजानातीति ॥ 

नप्र रषः ; ज्ञानत्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाकहेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यत् आ- 
त्माखुभबान्यवसानत्व तस्य निष्ठाङाब्दामिखापात् । दाखाचार्योपदेशोन ज्ञानेत्पत्ति- 
पार्पक्रहतुसहकारकारणं षुद्धिविश्चुद्धत्वादि अमानित्वादिशुणं च अपेक्ष्य जनितस्य 
सछनङ्परमानमकत्वज्ञानस्य कतृत्वादिकारकमेदब्रुद्धिनिवबन्धनस्वेकर्मसंन्याससहितस्य 
स्तरात्माचुमवानच्चयरूपण यत् अवस्थानं, सा परा ज्ञाननिष्ठा इति उच्यते । सा इयं ज्ञान 
नषा जाताद्माक्त्यापक्षया परा चतुर्थीं भक्तिरिति उक्ता। तया परया मक्ल्या मग 
चन्त तत्वतः अभिज्ञानाति, यद्नन्तरमेव इभ्वरक्षेशक्षमेदयुद्धः अशेषतः निवतते। अतः 
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राप्रसिचयतेः*-भक्त्या त्वनन्यया दराक्यः इयात तस्या पव त्वत प्रचद्याद तुत्तरायध्ानात्।। 
पत्र वणश्चमाचतानदयनामेनत्तक्कमणां पास्त्यक्तफलाद्काना परमपुर्पारयाधन 

रूपषाणामदय्रताना वप्ाक उक्तः; इदानां काम्यानामपि कर्मणाप्युक्तनव पक्ारणायु्- 
ताना स ष्व व्रपाक इत्याह- 

सवकमाण्यषि स्तदा कवाणो पद्रयपान्नयः। 
मससाद्दवास्ाति जाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ 

न कवर ननदयनामात्तक्ान कमाण; जपतु सचाण काम्यान्याव कमप्ण । 
मन्यपाश्रयः- माय सन्यस्तकतृत्वादेकः कु चाणा मत्पस्द्ाच्छाश्चत पद्मनव्ययम्-- 
अआवकङ पराप्नरातः पद्यत इत पद्-मा पाप्रताद्यथः ॥९६॥ 

ता॥क्त्यनुवाद् प्रयोजना मावात्सेव तदुत्तरावस्था पराद्यत इति मावः।प्रागुक्तं देतमाद--मक्ल्यात्त - 
नन्ययेति। अयमभिप्रायः --उपक्रमन्यायात्पूरवे पवट.स्पष्टस्पष्टयोश्च स्पष्टानुसरिणान्यद्रमवितव्यम्--इति। 

पूवच्र ज्ञाननिषठोक्ता, अनन्तर कर्मनिष्ठोच्यत इति शङ्कब्युदासाय पूर्बल्लापि करनिष्ठायामेवा- 
वान्तरावेरोष्रविपक्तिमनुवदन् सगतिमाह--प्वमिति + विपाको ऽन पूर्वछोकद्वयोक्तपरभक्किपरज्ञान- 
परमभक्तिपयन्तः । विहितकमणां पूरतमुक्तत्वात्सवकमीप्यपीति निषिद्धानुष्टान भगवदनन्यतारतुत्य्सुप- 

श्विप्यत इति स्वेराभिलाबिशङ्करादिमतमपाकरोति इदानीं काम्यानामपि कर्मणामिति) सवंश- 
ब्दोऽल याल््नीयेष्वेवानुक्तसंप्रहणायं इति भावः । तदेव विद्णोति- नकेवदमिदयादिना। पूचछो- 
कस्थप्राप्यमेवालापि सविरोष्रणपदशब्देन निर्दि्टमित्यभिप्रायेण निर्वीक्ति--पदययतहइति ॥ ५६ ॥ 

प्र-पा॥ * गा. ९१-५४॥ 

दाज्ञाननिद्ठार षणा सत्तया माम् अभिजानातीति चचनं न विरुष्यते।अन्न च स्वनि 
च्रूत्तिवेघ्रायि चाखं बेद्ान्तत्तिहासपुराणस्{तश्चणं न्यायप्रसिद्धम् अ्थच्त् भवति -- 
ववि्दत्वा--ड्युल्थाना थ [नन्ञाच्यं चरन्तः ˆ तस्माद््यासमष्ा तपसरामपततारक्तमद् 

` न्यास प्वालस्वयत् › इति । ° सन्यासः कभंणां न्यासः ` ` वेदानिभि च खोक्रमपुं च 

परित्यञ्यः `त्यज चर्भमचम्र चः इत्यादि । इह च पद्र्दितानि वाक्थानि। न च तेषां 
वाक्यानाम् आनधक्थ युक्तम्; न च अथवाद्त्वंः स्वभरकरणस्थत्वात् प्रत्यगात्माविक्रिय- 
स्वरूप नेत्वा मोक्षस्य! न हि पूतव्रसमुढ् जिगमिषोः प्रात्तिखोभ्येन प्रत्यक्समुद्राजग- 
मिषुण। समानमाण्पत्वं समन्त्ि । प्रत्यगास्मविधयश्रत्ययसन्तानकरणाननिवेद्ाश्च ज्ञान- 
निष्ठा; सा च प्रलयक्सनुद्धगमनचत् क्मेणा सद् भावित्वेन विरखध्यते । पच॑तसषेपयोरेव 
अन्तरवान् विरो: अमाणाच्द्ां निश्चितः । तस्मात् सच्रकनसखन्यासनेव ज्ञाननिष्ठा 

काय इति सिद्धम् ॥ ~५ ॥ 

सखकम॑णा जगवतः अभ्यचचैनमक्तियोगस्य सिद्धिधाक्िः फर ज्ञानाने ष्ठाय) म्यत्ता+ 
यन्निमित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्वफखाचस्राना 1 खः भगवद्ध् क्तियगः अश्ुना स्तूयते साख्ना- 
थपसदहारथकरणे दाखाथेनिश्चयदाढवौय--स्वैकमंण्यपि प्रतिपद्धान्यपि सदा इवणः 
असु्तेष्ठन् मच्यपाश्नयः अह् बा्देवः ईश्वरः च्यप।च्रयो व्यपाश्रयणः यस्य॒ सः मद्य 

आीपुनरन्तरङ्गसराघ्रनान्युक्त्वापरसहुरःत--सकमोणत्याद्ना ॥ द ॥ 

ज॥ उत्तरम्नन्यस्य समाव सूचयस्तात्पयमाह-- पुनारपति । उपसहरप्त---यासल्नामाति खचः॥ ५६ ॥ 
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यायस्मादेवं, तस्मात्- 

चेतसा स्ैकर्माणि मयि सन्नयस्य मत्परः । 
बुद्धियोगञुपाधिलय मचित्तस्सततं भव ॥ ५७ 

चतसा- आत्मनो मदीयस्वमन्नियाम्यत्ववु द्या, उक्तं हि +“मयि सवोणि कमणि 

खन्यस्याध्यात्मचतसाः इति; सर्वकमीणि सकतैकाणि साराध्यानि मयि सन्यस्य मत्परः 

--अहमेव फरुतया प्राप्य इत्यजुखद् धानः कमणि कुर्वन्निममेव बुद्धियोगमुपाभचिय स- 

ततं मशचित्तो भव ॥ ५७ ॥ 

मचित्तस्समैदुगाणि मस्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेच्वमहंकारान्न ओरोष्यसि विनह्ूयसि ॥ ५८ 

पर्व मच्ित्तस्स्कमोणि कुवैन सर्वाणि सांसारिकाणि दुर्गाणि मलप्रसरादादेव तरि- 

ताौउक्त परमपुरुषार्थसाधनत्वमनन्तरोपायानुशासनहेवरित्याह-- यस्माद् घ मिति । चेतस्शन्द सा- 

फस्याय तदभिपरेत चेतसो भगवति कर्मसन्यासकरणसत्व येन प्रकारेण,तमाह- आत्मनो मद्ायत्वम- 
कियाम्यत्व वुद्येति । अच चेत्तरशब्दस्यव तात्पर्यं प्राचीनसविशेषणनिदे देन स्थापयति --उक्तदीति। 
अध्यात्मचेतसा- परशेषस्वादि विद्येषितयथावसितात्सगो चरघुद्येव्य्थः । सवंशब्देन स्वरूपक्रात्स्यवद- 

नुबन्धिकात्छ्य॑मपि प्रायुक्कप्रकरेणाभिवरेतमित्याह-- सखकवेकाणि साराध्यानीति । इद्धियोगशब्देन 

मुमुक्षोरसा धारणे कर्वरत्वाचु्धानादिकं स्वँ प्र्यभिनज्ञाप्यत इत्याह--इमभ्रेव बुद्धि योगमिति॥५५] 
"मचित्तस्सवैदुगणिःइत्य्न मचित्तरब्देन पूवेछोकोक्तस्यवानुवादात्तच च बुद्धिविशेषविरिष्टक- 

म॑विधिपरत्वादुत्तरेष्बपि अरन्ये युद्धाख्यस्वधर्मधोत्साहनस्येव स्ुटत्वादिहापि तद्धिवक्षामाह--ष्वं म- 
चि त्तस्सर्कमाणि ऊव न्निति । मचित्तत्वमाचस्य चिधेयस्वे अनन्तर युद्धनिड्च्यध्यवसायग्रतिक्षेषो 

न संगच्छत इति भावः। दुर्गशब्दस्य गिरिवनजल्दिदुगेत्रु प्रसिद्धिप्रकषारक्षलियस्य चाञुनस्य युदु- 

त्से स्तन्निस्तारपेक्षासभवात्तद्धिषयल्वशङ्कामप्यपाकठुं पूव।परनुरोघन--सासा{रेकाणीति विदोषि- 
तम् । मत्प्रसादात् ' इत्यनेन व्युस्पच्यतुशासनश्चुतिस्प्रलया दिविरुद्ापूव।दिकल्पनान्युदासः स्वस्य 

फल“ दनि प्रतिवन्धनिद्च्यादिमालसाकाङ्खृस्वे च सूच्वत इत्यभिप्रायेणाह--मस्प्रसाद्देवेति । एव 
निव्यनेमित्तिककाम्यरूपाणा कमणां बुद्धिविद्ेषनियमादियोगेन कमयोगशब्दिताना परम्परया परिपूण- 
भगवत्प्रीप्तपयन्तं विपाकरसुपपाद्य सवथा कमयाग एव तं कतव्य इति निगमितम् । अथ तदकरणे 

१ -पा॥*गा. ३२० ॥ 

स॥ पाञ्च 4ः, मय बपितस्चमावः इत्य्थेः। साऽ मत्मसादात् मम इश्वरस्य प्रसादात् अ- 

कापोत शाश्वतं नद्यं तचैष्णवं पद्म् अव्ययम् ॥ ५६ ॥ 
यस्मात् स्वम्-- चतस वविकेकवुद्धथा सन॑कमण दछदष्ायोनि मयि इश्वरे 

खंन्यस्य (यत् करोषि यद्श्चासः इतिं उक्तन्यायेन, मत्परः अह वास्देचः परो यस्य तव 
सः त्वं मत्परः सन् मय्धर्पितखचत्बमावः वुद्धियं समाहितवुद्धित्वं बुद्धियोगः तं 
बुद्धियोगम् अपाश्चिल्य अपाश्चयः अनन्यश्ञरणत्वे मच्ित्तः मय्यव चन्तं यस्य सः त्वं 
मच्चित्तः सततं सवेदा भव ॥ ८७ ॥ 

मच्ित्तः सवेदुगाणि सचांणि दुस्तराणि संसार दे तुजातानि मस्पसाद्ात् तरेष्यसिं 
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र॥ष्यास जथ त्वम्ऽअजहकारात्-- जहमव कव्याङृलयावषय सतं जानामात "ल [न् मदु 

त्क न च्राव्यास चतत्; तनरईक्यास त्नष्ा भाकरष्यास; नाह कञ्चन्मच्य(तारक्तः इत्श्स्य 

प्राणिजातस्य ङत्यारूवययोज्ञाता परदासिता चास्ति ॥ ५८ ॥ 

यद्यहङ्कारमात्रिलय न योर्स्य इति मन्यसे 

मिथ्येष व्यवसायस्ते पक़रतिस्रां नियोक्ष्यति ॥ ५९ 
यदयदंकारम् आत्मनि हिताददिवन्चाने स्वातन्नयाभिमानम् आ ध्रिद्य मन्नियोगमनादतय न 

योत्स्य इति मन्यसे, एष ते खातन््रयञ्यवसाया मिथ्या सविष्यति ; यतः भङ्तिस्त्वां 
युद्धे नियोक्ष्यति-- मत्खातन्बयाोष्टिञ्न त्वामन्ञं प्रकृतिर्नियोस्यति ॥ ५९ ॥ 

तदुपपाद्यत्ि- 

ताप्रयवायमाह--* अथचेत्'इत्यर्धन।दितवचनानादरस्य निमित्तभूतसहङ्कारविरोषमाह --अहमेव क- 

त्यारङूत्यविषयं सवं जानामीति सावादिति । न श्नाष्यसीति--भ्रूवमाणेऽपि श्ुतफटनिन्रच्य- 
भिप्रायम्। "विनङ्खयसि ` इत्यनेनानादिकार्मनुच्रत्तस्यात्मनाखस्योचरकाले.ऽप्यनुदत्तिविवक्ितेत्यमिपा- 
येणाह- नष्टा भविष्यसीति! 'बुद्धिनाचाद्परणदयतिः इति प्रागुक्तप्रयभिरशपनमिति भावः| अश्रव- 
णादिनिदानमासान्तसदि सम्मवमपाकुर्वन्“व्रिनङ्खयसि" इत्यस्य कापवचनतुल्यताव्वाड्च्यथं स्वसवात्तत- 
मत्वकथनेन स्वोपदिषटस्या्थस्ितिरूपतायामभिप्रावमाद-- नदि कथ्थिद्दिति। अन्ये दि वक्तारो मया 

वाचिताः परिमितविष्रयं रविमचद्दन्ति; अह तु सव॑स्याधिकारिणस्सद॑विषधदहितादितवेदी; यानि च परो- 

त्तानि य.सखराण्वनुक्तानि च च्छन्दासि, तान्यपि मदाज्ञारूपतयेंव प्रमाणभूतानि भावः ॥ ५८ ॥ 

एवमश्रवणफलनूतयुद्धानिचततेर्विनादादेवुत्वमुक्तम्; अथ युद्धनिदेत्तरेवाश्चकयत्वसुच्यते, किंच 
मवतु कर्मयोगो मया कर्तव्यः बुद्धव्यतिरिक्त किमपि कर्म॑ोगान्तरसुषाद दानस्य मे विनादयो न स्या- 

दिति शङ्कासपाकरोति--* वदङ्कारम् ` इति शोकेन अदहकार युद्धनित्रच्यानुयुण्येन विदिनष्ि-- 

आत्मनि हिता{दितेति । अदंकाराश्रयणफलनाद--मान्नयागमनादत्येति ॥ “न शरोप्य्िःइत्यस्यै- 
वायमर्थ॑ः] (रवः इत्यनन परागृष्टमाद--स्वातस् चन्यचस्राय इति। स्वातन्तरयाभिमानगमंस्तर्मूह्ो 

वा व्यवसायः खातन््यव्यवस्तायः । तदुभयं “मन्यसे" इत्यनेन *अहंक(रमाश्नत्य इत्यनेन च सूचितम्। 

प्रकृतिनिये्ष्यतीव्ययुक्तम्. अचेतनव्वात्तस्याः , चेतनन्यापररत्वाच निवेगति शङ्कासुपार्म्मामिम्रा- 

प्रायेण परिहरति -मत्खातन्नव्योष्धिस्मं च्वाभिपि । मदुक्तकरणे सवञ्चस्य मं सवं भरस्त्ात् ; मन्नि- 
योगातिकभ तु मय्युदासीने प्रज्ृतिपरतन्चस्त्वमदितेष्वेव प्रच्त्स्ससीति मावः ॥ ५९ ॥ 

पुनरक्तिपरिदारायाद --हदुपपाद््यदीति । प्रङ्तेः प्रेरक्स्वप्रकारमवान्तरव्यापारेण ददौवती- 
त्यथः! "प्रकृतिः" इति निर्दि ट्वायमशथत्सखमावद्यब्दे नानदतः । समावच्छनव्द् श्च 'खभावप्रभवेर्युणेः' 

=== =, 

रा॥अतिक्रमिष्यसि । अथ चेत् चदि त्य मदुक्तम् अदहङ्कायत् (पण्डितः अहम् इति न्न 

ष्यसि न न्राहष्यास्त, ततः त्व 1चनङश्यास ।वनाद्छ मस्व ॥ ~< ॥ 

द्द् च स्वया न मन्तव्य ' स्वतन्वः अह् किमथ पराक्तं कारेष्धाभि ` इति-- 

यदि चेत् त्वम् अहङ्कारम् आघ्चिल्य न योस्ट्छं इति न युद्धं करिष्मामि इति मन्यसे चि- 

न्तयसि निश्चयं कसोबि, प्मिय्या सपः व्यचस्तायःः निश्चयः तं तच, यस्मात् पररुतिः 

श्वचियस्वमाचः त्वां (नियोक्ष्यति ॥ ५९. ॥ 
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न [य = द 

स्वभावजन कौन्तेय निबद्धस्सवेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवज्ञोऽपि तत् ॥ ६० 

रा॥सखभावजं हि क्चचियस्य कम शौर्यम्, सखेमावजन शौय ख्येव सवेन कर्मणा निब- 
डः तत एवावशः परैध्रषणमसदमानस्स्वमेव तद्युद्धं करिष्यसि, यदिदानीं मोदात्- 
अन्ञानात् क्तु नेच्छसि ॥ ६० ॥ 

` ख्व हि भूतजातं सर्वेश्वरेण मया पू्ैकमांचुशुण्येन प्रकृत्ययुवलैने नियमितं, 
तच्छणुः 

इन्बरस्सषे भूतानां दृदेशेऽयैन तिष्ठति । 
खरामयन्त्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ 

देभ्वरः--सवेनियमनश्णीलो वासुदेवः सर्वभूताना हदेये--सकरूप्च्त्तिनिन्त्ति- 

मूकन्ञानोद पदे पिति, कथं किं कुवैस्तिएठति £ यन्जारूढ।नि सबभूतानि मायया 

तावत्न व्याख्यातः। प्रकृति ब्दस्याल देहाद्याकारपरिणतप्रङृतिविषयत्वे ऽपि स्व भावशब्दः पूवक्तार्थ 
एव। भोय तेजः? इत्यादिकं स्मारयति-- स्वभावजं हीति। खन- -क्षनिय(साघारणेनेव्य्थः। यओर्य-- 
निभयप्रवेदयसाम्यै; तेन तन्भूं कमात वासनावशाद्रचिविघयतया बन्धकत्वेनोक्तम् । मदुक्तानादरे 

म्कारान्तरणापि करिप्वस्यवेयपिन्छम्दार्थः । तदमिप्रायेणाह--त्वमरवति । परे ५ षणमसदमानदति 

विशेषणम्--अवखस्य कथं कर्मतंत्वमिति साङ्कापरिदारार्थम् । अमषवचिकी्षदिस्प्धकगुणपारवश्ये 
कव्रंत्वस्योपयुक्तमेवेति मावः । कतुं नेच्छसि यन्मेदात्? इति वाक्यान्तर्वाक्यनिवेस्ो हास्यकरुणरसवे- 
शेन । तद्धिविनक्ति---देद्ान्पनिति । प्रा्ठावसरे घर्मयुद्धानुष्ठानं परिवयच्यातिक्रान्तावसरे परपरिभ- 
वव्रीडिता गतजलस्ततुवन्ध करिष्यसीति वत॑मानभविष्यद्वचपदे शयोस्तात्पयीभेति मावः । नन भ्रोष्यात्ि' 
इतिवदुपदिस्य चित्तानारोह इदं मोदराब्देन विवश्चित इत्याह---अज्ञ।नादिति ॥ ६० ॥ 

उक्ताथेखापनाय त्वय्युदासी> कथमहं प्रवर्तेय; तथात्वे वा कथ तव सर्बदेवुत्वमिति चोद्यम् 
“इरः” इति श्योकेन परिदहियत इत्याह-- सबही पति। उक्त स्वभावपारतन््यमपि मत्पयुक्तम्; मम च 
साधारणक्रारणस्वान्न कश्चिद्धिसध इति भावः । इश्रशब्दस्यालेन्द्रादिशाब्दवद व चीनेश्वरविषयरूढि- 
खङ्कापरिहायय यागिकमर्थमन्वर्थसमाख्वय। खापयति - सर्बनियमनरणटो च [सदे वई पि।“सापेश्ष- 
निखेश्वयोनिरपेन्चसंन्रल्ययः°इति न्यायाद्) श्वरस्वस्य स्विषरयत्व सिद्धम्। तस्य च व्यातिमूकस् वासुदेव- 
शब्देन द रतम्। वक्र विषयत्वज्ञापनाय वावुदेवशब्दः। सवेश्वरेण (मयाःइति ्यघस्ताद्चितम्। सर्व- 
व्याततस्य हृदे विदेधस्ितिवचनं क्रमथभित्यत आह--सकलथन्युतनिन्नःतनुलन्ञा दइ यथदे - 
खाङति । एतेन हृद वखित्तेः“म्रामयन्इत्यततेपयेगो दरतः । कथन्निल्युपकरणासिपायम्; -मायया' 

इति हि तदुत्तरम् (कङ्कवेन्निति--ईश्वर्यब्देन नियन्तृतैकनिरूपणीयतया प्रतिपन्नोऽसौ कीटं निय- 
जभ 9००५ न काम 

रायस्मच्च--सखमाजजेन हौयर्ना यथोक्तेन कौन्तेय ननबद्धः निश्चयेन बद्धः खेन 
आत्मीयेन कभणा कठ न इच्छसि यत् कभ मोदात् अविवेकतः करिष्यसि अवरोऽपि 
परवश दव तत् कथ ॥ ६० ॥ 

वस्मात् इश्वरः ईशनशीलः स्रभूतानां सश्रागिनः। इदे इदयदेशे मञ्मैन द्यु- 
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रा॥ ग्रामयन् सनव नामत द॑ ददन्द्रयावस्थ पक्ूव्याख्यं यन्बमारूदानि सवेभूतानि सखकायया 
सत्वाःदगुणमस्या मायया गणायुण प्रचतयास्तष्ठतीत्यथः : पूवैमप्यतदुक्तं +“*सर्वैस्य 
चाह दाद् सान्नावश् मत्तः स्खातज्ञानमपोहनं चः इति; 1 ̀  मत्तस्सवे परवर्तते ` ईतच 
‡° य आत्मान त्टन्ः इत्यादिका श्रुतिश्च ॥ ६१ ॥ 

ताीमन कुवान्नयथः। “यत्र इत्यादि भ्रामयन् इत्यन्तमेकं वाक्ये प्र्नवाक्यादाकररेन ति्रतिनान्वेत 
व्यम्} प्रागुक्तसवपरामशन यन्लमायादिशब्दानामथं विदरणोति--स्वनेव निर्मैनमित्यादिनःा। भत. 
राब्देन;हृत्प्दे रनिर्द येनः पुरुषप्रव्रत्तिविदोषानुगुण्वात्+अर्थस्वभावेन च यन्त्रशब्दोऽव देदेन्दियसंप्रात - 
विशोषविष्रयः । महतः परमव्यक्तरब्देन निर्दिष्टम्, तचेवचच “दरीं रथमेव च ` इति रथाख्ययन्रत्वेन 
रूपितमिति ज्ञापनाय देहेद्रियाचस्थं भरकृत्याख्यमिल्युक्तम् । तथा च श्रूयते- स्तर्वांजीते सर्वसंये 
रमन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे" ‹ वरैथगात्माने प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामरतन्वमेति" इति । 

एतेन “यन्लञारूढानीव?इतीवशब्द केोषेन व्याकुर्बन्तो निरस्ताः। स्व कीयेति --आदौभ्टुणमयी मम मायाः 
इति द्यक्तम्ः श्रुतिश्च “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तसिमिश्चान्यो मायया सान्नेरुद्धः "मायां त॒ प्रक्रत 

विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्* इति । जीवस्य कवृत्वादिमङ्गपरिहाराय--गुणाचुगुणमिव्युक्तम् । नहि 
जीव मीश्वरो भूतावेशन्यायेन प्रवत॑यति. अपितु सत्त्वादि गुणमयान् भावान् पुरस्छत्य पूर्थसिद्धवासना- 
विदेषजनितसङ्गद्वारेणति न विरोधः। भ्रामयन्-- भ्रमयन्नियथः । तत्त ग्रवरत्तिहेतृतया मोहनमन्तर्नीतं 
न ठ शान्दमित्याह--परवतेयन्निति । अन्न राब्देन परोक्षव्यपदेशेनापि वक्ता बासदेव निर्दिष्ट इती- 
ममथं प्रागुक्तंन द्रढयितुमाह --पूवमपीति। य आत्मनि तिष्ठन्" इत्यादि निर्दशो ऽन्तयीमी सौवालि- 
क्यासुपनिषदि नारायण इति विशेषितः-- "एष सर्वेभूतान्तरात्मापहतपप्मा दिव्यो देव एको नारा- 
यणः: इति ॥ ६१ ॥ 

प-पा॥ + गी. १५-१५॥ । गित्ति--ञ्रमयितृत्वेन परमात्मानं, तेन श्राम्यमाण- 
त गी. १० ८॥ न्तच्छररमूतत्च स्वात्मान मस्ता त्ञ्ज्ञानपीतेन 

६. ‡ इ, ५-७-२२ ॥ मा-पा॥ परमात्मना प्रसन्नेन जुष्टः - प्रीत्य विषयीज्त्स्सन् 

१. कठ. २-२ ॥ स॒रिन्पामोतीव्यर्थः*+ इति ॥ 
२. श्वेता. १-६. नारदपरित्राजकापनिषदिच, 

क्ये 2. [न € भा २२ गी. ७-२.४ ॥ 

९ उपद्र सवाजव इतत - अस्याथः - सवाजाते - 

2 _ भ ~ य 1 य य [+> ॥1 [| चे, "ह-र 1 

सर्वजीवनदेतु मूत; सवेसस्थे - सवबल्याधारे, तस्मिन् 

जह्य चक्रे - तरिमेन् निरतिययच्हनि नह्यरूपचक्रे, ° च. ४-२०॥ 

हसः: - इन्ति - गच्छतोति संस्ारकान्तारपर्यटनरी- ७. सुवारु. ७-खं ॥ 

"लतया हसद्ब्दवाच्यो जीवो जमत्तीव्य्थः । पृथ- 

सााक्खान्तरात्मखभाच विद्ुद्धान्तःकरण-- अहञ्च कृष्णमहर जैनं च'इति दङीनात्- ति 

छ्वति स्थिति खमते । तेषु सः कथ तिष्ठतीति ए आद--भ्रामयन् श्रमण कारयन् स्ब- 

मूतानिष्यन्रारूढानि इव यच्या्ण आरूढानि अधिषिनानि इव-- इति इवराब्दः अष 

दषव्यः यथा दारुकूतपुरुषादौनि यश््ारूढानि । मायया छद्मना भ्रामयन् तिष्ठति 
इति सम्बन्धः ॥ ६१ ॥ 
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रा ॥ पएतन्मायानिचत्तिहेतुमाद- 

तमव शरण गच्छ सवमावन भारत | 

तस्सादास्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ 
यस्मादेवं, तस्मात्तमेव--सवस्य पद्ासितारमाश्चितवात्सल्येन त्वत्सारथ्येऽवख्यितम् 

“इत्थंकुरु' इति च शासितारं स्वभावेन- सर्वात्मना शरणं गच्छ--सवात्मनानुवतंख; 
अन्यथापि तन्मायापररेतेनाज्ञन स्वया युद्धादिकर्णमवजजनीयम् ; तथा सति नो भवि 
ष्यसि; अनस्तदुक्त्रकारेण युद्धादिकं कर्चिल्यशैः ; पवं कु्बाणस्तत्पसादात् परां शा- 
न्ति--सवैकमेबन्धोपहामं शाश्वतं च स्थानं प्राप्स्यसि ; यद्सिधीयते श्रुतिह्ातैः- 

ता सख्तन्ते खमायया प्रेरयति परतन्लस्तां कथं निस्तरेदित्यतोत्तर^तमेव दारणम् *इति शोक इत्याह 
-पतन्मायानिच्रात्तहेतुमाहति । यस्मादेवम्--अन्यथापि बुद्धया निवर्तित॒मशक्यत्वादिः्यर्थः 
सवस्येश्वराधीनत्वादिति वा । ' तमेव › इत्यनेन मायां कोऽन्यो निवर्तयितुं शक्रोतीति सूचितमित्याह-- 
सबेस्य परा सिनारमिति। अग्यन्तस्वतन्त्रस्स एव हीदानीं रथिनस्तव सारथित्वेन परतन्त्रः प्रशास्ती 
त्यभिम्रायेण --आश्चिनवात्सल्येनेत्यादिकयुक्तम् । पएवमनुवर्तनीयत्वाय परस्वे सौरभ्य च ददिीतम्। 
भावशब्दो ऽत्र मनोडत्तिपर इत्याह -सवोत्मनति । सवंप्रकरिणेति वार्थः । तेन “ वासुदेवस्सर्वम् 
इत्युक्तमक्रिययान्तयामित््ेनो पदेश््वेन पराप्यत्वप्रापकस्वादिभिश्वैक एवावसित इत्यनुसन्धानं वा चिव- 
श्षितम् । अल शरणशब्द उपदेदा दिसुखेन गोप्वृविषयः ; तेनैव द्वारेणोपायपरो वा । यथोपदिष्टकर- 
णमेवात्र शरणागतिरित्यभिम्रायिणाद--सवात्मनाजुवतैखेति । “न श्रोष्यसि" “ न योस्स्ये › इत्युक्त 
निषेधपरत्वाद नुवतनमेवाल शरणागतिरिति ददयवुं प्रकृतन विपर्यये प्रत्यवायेन योजयति -- अन्य- 
थापीति । प्रकृतोपयोगेनानुदकत्ति विरिषन् विवक्षितमुपतहरति--अ तरत दुक्त प्रकारेणेति । सवव. 
णाश्रमानुरूपतदाज्ञानु्रतनमेव हि तत्प्रीणनमिति मावः । उक्तानुष्त्तिं प्रसादहेुतयोत्तरा्धेन योज- 
यति-- पवर कुवांणस्तत्प्रसादादिति। “मत्प्रसादात्” इत्युक्त एवाथः 'तत्पसादात्* इत्यत्र निर्दिष्टः 
तश्रोक्तं सव॑दुर्गतरणमिह परा शान्तिः ।शान्तेश्वा् परत्वं निडृत्तजातीयकारणसामानाधिकरण्यविरहेणापु 
नरङ्करत्वमित्यभिप्रयिणाह- सत्रे क मति। सवंक्रमबन्धोपडामपरदान्तिशब्देन अनिष्टनिच़त्तिसक्ता। 'सान 

पराप्स्यसि! इति इष्टप्रंतिरुच्यते । राद्वतराब्देन ब्रह्मादि स्थानन्यवच्छेदः । मूखपकृतिस्सूक्मावसथा, 
मुक्त प्राप्वस्थानमित्ति केचित् : सत्यखोकरादिष्वेव वेष्णवस्थानमिति चापरे; ततस्यानशन्दस्य मुख्यार्थ- 
स्वीकाराय,वादिक्षेपाय चाप्राक्ृतखान श्रुतिभिरूपपादयति---यदसिधोयतइति। अधीत्वेदानां सप 
तिपत्यतिशया य--श्चुतशतेरित्युक्तम् । एतेन कारणश्चुतीनाम् “शकमेवाद्धितीयम्' इत्यादीनां सक्षय 

~------------ ~ ----- --~-~ -=- 

भर-पा।॥ १. छा. ६-२-१॥ 
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दा॥तमेव ईश्वरं शरणम् आश्चयं संसारातिंहरणा् गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्म 
ना हे भारत। ततः तत्परखाद्ात् रश्वरालु्रदात् परां भक्षं शान्तिम् उपरतिं स्थानं च 
॥षशकयरककककयगायायष 

णि 
कन 

आ ॥ परोक्षवचनं तु द्रोणं पति भीमवचनवत् ॥ ६२ ॥ 

ज॥ इश्वरः सवभूतानां दे गोऽरजन तिष्ठति* "तमेव शरणे गच्छः °तत्परसादात्"इत्यादिरूपात्यरोश्च- 
वचनाक्क्ृष्णस्यानीश्वरत्व प्रतीयते, तन्निराकठुमाह परोक्षेति । निश्चितार्थत्वाभिप्रयिणाम्यथासिद्ध- 
मिति शेषः ॥ ६२ ॥ 



च्छो. द२-द३.] अष्टादरो ऽध्यायः. ९.३. 

सा+“तद्िष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयःः ते ह नाक्तं महिमानस्सचन्ते । यच 
पूर्वे सखाध्यास्सन्ति देवाः › †° यत्र ऋषयः परथमजा ये पुराणाः + "परेण नाक निदितं 
गुहायां ३ ्यो अष्याध्यक्षः परमे व्योमनः ब.अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते 
८ सो ऽध्वनः पारमाक्षोति तद्विष्णोः परमं पदम्" इत्यादिभिः ॥ ६२ ॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादद्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा र ॥ ६३ 

तामाणकार्यप्रपञ्चमालप्रल्यपरत्वे बह्ुशचुत्यविरोधाय द दितम्। “तद्विष्णोः इति वाक्यं प्रयेकं सदापर्यद - 
नेकसूरिविदिष्टविधिपर, कृत्ल्ञस्याप्रातत्वात्। “विष्णोः ` इति वैयधिकरण्याच नात्र स्वरूपपरता युक्ता । 

ध्य पूरवे साध्यास्न्तिइत्यत्ाप्यनवच्छेदान्नित्यं सन्तीति सिद्धम्। अल चशाश्वत स्थानम्'इति निर्दिष्ट 
परमात्मन एब स्थानमिति प्रकरणान्तरे व्यक्तम्] ररेम्याणि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा । आ- 

डा विविधा राजन् पञ्चिन्यश्चामलोदकाः। एते वै निस्वास्तात खानस्य परमात्मनः” इति --आह 

च मगवान् पराद्यरः---दैकान्तिनस्सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो दि ये।तेषां तत्सरमे स्थान यदै पश्यन्ति 
सूरयः इति ॥ ६२ ॥ 

एवमर्जुनस्य युद्धे पोत्साहनव्याजेन सर्वाध्यात्मशास्त्रार्थजातमुपदिशय सर्वासु निष्ठा नित्यकर्मणो 
दुस्त्यजतयान्तेऽपि युद्धकर्तव्यत्वमेव स्थापितम् 1 अथ शस दि धर्मस्मुपयौपतो ब्रह्मणः पदवेदने" इति 
प्रत्यमिज्ञापयिष्यमाणप्रकारेण श्रोतन्यान्तराभावज्ञापनाय प्रक्रान्तनिष्राजय पुष्कलोपदिषट्तया ययाकि- 
कारमनुषठेयत्वेन निगम्यते --*“इति ते ज्ञानमाख्यातम्' इति -मेकेन ! वाच्यवचनयोस्सम्यक्त्वे पोष्कस्यं 

प्र-पा॥ *्व्वेदे. १-२-७-१९ ५२२-२०. तद्वि- ९ अम्भस्यनुवाक्रे ॥ 

ष्णोरिति--« विष्णोः - परस्य ह्मणः, परम पद. ब] छां. ३-१३-७॥ > कठ. १-३-९॥ 

सूर्यः सदा पशयन्तःति वचनात् सर्वकाकडरनवन्तः , १. पुरुषसूक्ते. ४. काण्डच. २. प्र॥ 

परिपूणैज्ञानाः केचन सन्तीति ज्ञायत । वे सूरयः ते २. पुरुभखुक्ते : २. काण्डेच. ५. प्र ॥ 

सद् पदयन्तीति वचनन्यक्तिः । ये सूरयः ते सदा ३. मारते. रा. मा. १९६-४. आत्माकेवल- 

पश्यन्तीति वा । उभयपक्षेऽप्यनेकप्िधायन न संमव- ताम्प्रात्तस्तज गत्वा न रोचति । डेदर परम सथा- 

तौति चेन्न, अप्रात्तस्वात्सर्वेस्य सर्विश्िष्ट परमं स्थान न निरयास्ते च ताद्खा.। ११ एने वै निरयास्तात 

विधीय ` इतिवेदः संग्रहे ह्याख्वातेयं श्रुतिः ॥ श्रत ` स्थानस्व परमात्मनः । (एतेते निराकाः प्रोक्ताः स- 

प्रकाशिकायां  तद्विष्मोरित्यादि - स्थानत्रिधि-+सूरे- . य॑ एव यथात्तथम् । तस्य स्थ।नवरस्येह सर्वै निरय- 

विधिः, सदाररचनविधिश्चेत्यसि?ेत्य › इत्यादि ॥ | संज्ञिताः) इति सुद्धितकोञ्चपःठः ॥ 

४. वि. पु. १-६-३९ ॥ 
-- 

~+ #५प ॥ि 1 : 4 ते. नारायण ॥ + ॥ 

क्षौमम् विष्णोः परमं पदं पाप्स्यसि दाभ्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥ 

इति प्यतत् ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं गुदात् गोप्यात् गुह्यतरम् अतिशयेन 
75 



९२८ श्रीमद्धगवद्धीतायां [्छो. ६३-६४. 

रा॥ इति एवं ते मुमुष्छुभिरधिगन्तव्यं ज्ञानं सवैस्मादद्याद्ह्यतरं कर्मयोगविषयं ज्ञानयो- 
गविषयं क्कियोगविषयं च सवैमाख्यातम्; पतद शेषेण विस्य खाधिकाराचुरूपं य- 
येषू लसि, तथा कुरु-क्मयोगं ज्ञानयोगं मकियोगं वा यथष्टमातिष्ठवयथैः ॥ ६३ ॥ 

सवेगुह्यतमं भूयद्छणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढ इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ 

सर्वेष्वेतेषु गद्येषु भक्तियोगस्य ध्रेष्टयाद्रह्यतमम् इति पूमेवोक्तम-- “शदे तुते 

ताच इतिकरणेन विवक्षितमिव्यसिप्रयेणाह--इव्येचमिति। ते --“यच्व्डेयस्स्ात्'इत्यादिवादिने प्रप 

न्नाय दिष्यायेव्यर्थः | अचर लोकिंकप्रमाणप्रसिद्धविषयेम्य आयुधेनुर्गान्धरववेदाथनीतिरास्नादिजन्येभ्यो 
ज्ञानेभ्यः प्रक्ृ्रातीन््रियपारलोकिकसखर्गादि पुरुषा्थतदुपायविषय वेदाख्यश्चास्रमूक विवि धक्ञान गुह्यश- 

ब्देन विवश्चितम् । गुह्यतरश्ब्देन तु वेदान्तनिष्पाद्रं तदुपब्रेदणमूतेतच्छास्रवियोधित सुसुक्षुभिर्वथा- 
धिक्रारमनुष्ठेयन्यवदहिताव्यवहितसमस्तमोक्षो पायज्ञान प्रदर््यते | तत्र॒ लिवर्गमात्रसक्तेम्यो गोपनीयतया 
गुह्यतरत्वोक्तिरित्यमिप्रायेणाद--म्रुमुश्चुभिरधि गन्तव्यं ज्ञानं सर्वस्माद्रद्याद्रद्यतरमिति । नन्वे- 

तच्छास्रोक्तेष्व्ेव गुद्यरुह्यतरविमागस्स्यात् ; तचाप्यन्तिमाध्यायोक्तमेव गुह्यतरतयाचर निगम्यत इति 

रङ्कामपाक्रोति--कमेयोगविषयं ज्ञानयोगविषयं माक्तेयोगविषर्यं चति । ` विग्रडयेतद रोषेण 
यथेच्छसि तथा कुरः इत्यनन्तरवाक्यपरामशंस्वारस्याद्वीताशास्रोक्तं कृत्लमिह गुदह्यतरशब्देन विवक्षि- 
तमिति गम्यते । तदवान्तरतारतम्यं व॒ सर्बगुह्यतममित्यनन्तर्छोके वक्ष्यत इति भावः । "आख्यातम् 
इत्यनेन वक्तव्यान्तराभावो व्यञ्जित इत्यभिपयेणाह - सश्रमाख्यातमिति । मया--स्वतस्सार्वज्ञादि- 
गुणयोगादाप्ततमेन हितेषिणा चेधयर्थः । 'अशेष्रेण विमृश्य” इत्यनेन विवक्षितमाह -- स्वाधिकाराु - 
रूपमिति । सदसेव पूपू्वैपरित्यागो न युक्त इति भावः । (ययेच्छसि तथा कुर इत्येतन्न युद्धकर- 
णाकरणविष्थम्, निष्ठात्रये.ऽपि नित्यनेमित्तिकानां वणीश्रमानुबन्धिकर्मणामवश्यानु्ठेयत्वोक्तेः, ध्यन्यहं - 

कारमाधित्यः इत्यादि श्छरोकाभ्यामज्ञैनेन युद्धस्य दुसत्यजतां वदतो मगवतस्तनिच्रत्तिविवक्षानुपपत्तेश्च। 
अतोऽत्र तत्तदधिकारानुरूपमुपदिष्ेघु शास््रार्थपवंसु बुद्धिमत्तरस्त्वं कर्मज्ञानमक्तिष्ु कर्मण्यस्मिन्ममेदा - 
नीमधिकार इति पराग्धद्य तस्मिन् पवणि परिग्दीतस्ववर्णाश्रमधरमं एव वर्तखेत्युच्यत इत्यभिप्रये- 
णाह-कमयोगं ज्ञानयोगं भक्तियोगं वा यथेष्टमातिष्टेति । एतेन “कर्मज्ञानयोगयोरिद निगम- 

नम्» (सवंगुद्यतमम्* इत्यादिना मक्तियोगनिगमनम् इति कैश्चिदुक्तो विभागो निरस्तः ॥ ६३ ॥ 
, अविशेषेण चरिविधे.ऽपिहि निगसिते जयाणामप्यन्यापेश्चया गुद्यतरत्वे चोक्ते चिष्वेतेषु व्यवहिता - 
व्यवहितोपायविमागेन गुह्यतमाध्यवसायाथै, पुनः प्राधान्यात्तलेव शाखतात्पर्यातिदायद्यो तनाय 'सर्बगु- 
ह्यतमम्” इत्यादि छोकद्वयेन मक्तियोगरूपद्याख्रसारार्थः प्रतिसंधाप्यते । तदिप्रयिण हि ‹ श्ाखरसा- 
राथ उच्यते" इति सण्दीतम् । वितं चाध्यायादौ। अन्न 'सायार्थशेषतया सारतमं प्रपदनं चरमश्टोकेन 
प्रतिपाद्यते" इति सोऽपि !शाच्रसारार्थः' इत्यनेनैव करोडीक्तः । -सर्वगुद्यतमम्' इच्ल योगविभा- 

पर-पाा नौ. ९-१॥ । २. वेदा्थंशास्रादि. पा॥ 
१ गी. २-७॥ ¡ दे. गी. सं॥ 

शागुद्य रदस्यम् इत्यथःःमया सवेज्ञेन दश्वरेण। विश्य विमर्शनम् आलोचनं छत्वा ए- 
तत् यथोक्तं शाखम् अरोषेण समस्तं यथोक्तं च' अथजातं यथा इच्छसि तथा कुख॥६३॥ 
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रा1गुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसरूुयवेः इत्यादौ; भूयोऽपि तद्धिषयं परमं मे चचमःशणुःदष्टोऽसि 
मे दृढ इति ततस्ते हितं वक्ष्यामि ॥ द ॥ 

मन्मना भव मद्धक्तो माजी मां नमस्कुर । 
मामेवैष्यसि सदयं ते प्रतिजाने भियोऽसि मे ॥ ६५ 

वेदान्तेषु + "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदि स्यवण तमसः परस्तात्ातमेवं विदधान - 
श्त इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्यादिषु विहितं वेदनध्यानोपासनादि- 

ताागवताभ्य्तमी ोणडेः'इत्यनेन समासममिप्रिय-सर्वेष्वे ताष्वति सततमीनिदं शः गुदह्यतमशब्दप्रय- 
भिज्ञानाद्धयदशब्द स्वारस्यात्*मन्मना भव+इति च्टोकस्य चाल्पान्तरस्य पूवाक्तस्यव पाठात एव भक्ति- 

योग इह दास््नरान्ते शाल्रसारत्वज्ञापनायो द्वियते, नत्वथान्तरमित्यभिप्रायेणाद-- गुद्यतमम् इति पूचे- 

मेवोक्तमिति ॥ अत्र वाच्यस्य गुद्यतमत्वमेव वचस्युपचरितमित्याह -- भूयोऽपि तद्धिषय- 
मिति। ्रवणमात्रावृतेः 'श्णु" इत्यनेनैव साध्यत्वाच्छरतायविषयत्वपरो ऽत्र भूयश्ष्यन्दः । व्यवघाननेरपे- 
कषयेण गुद्यतमनिष्कर्षार्थतया पुनर्वचने सार्थमिति मावः 1 वचसः परमत्वोक्तिः नातःपर वक्तन्यमस्ति 

इति निगमनाभिप्राया । यद्वा वाच्यस्य परमत्वरा्द्रचसोऽपि तदुच्यते; ^ यैस्माद्धर्मालरो धर्मो विद्यत 
नेद कश्चनः इति भगवद्योगश्च सर्वेभ्यो यज्ञादि भ्यः परमः, परान्तररदितश्योच्यते; तथा “ईेज्याचासर्द्- 
मािंसादानखाध्यायकर्मणाम् । अयन्तु परमो धमो यन्योगेनात्मद दौनम्' इति। आत्मा ह्यत्र सवौन्त 

रात्मा। उपच्छन्दनस्वुत्यादिशङ्कापरिदायय^इष्टोऽसि' इत्यादिकम्) इष्टः म्रीतिविषव इत्यथः; “भरियो- 

ऽसि? इत्यनन्तरवत्। हढमिष्टः- अलयं प्रियः। “पियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमदहं स च मम प्रियः*इत्या- 

दिभिः प्रागुक्तन्ञानिवदतिदृटमिष्टो ऽखि; यथा गुह्यतमं प्रकाशनी, तथा प्रीतिविषयो ऽसीत्यथः । इष्ट- 
इति यतः, ततस्ते हित वक्ष्यामीति वा ॥ ६४ ॥ 

'मन्मना भवः इत्यस्याव्यवदितफकसाधनतया गुद्यतमङ्िस्वरूपपरत्वं द दयित तत्स्वरूपं ताव - 

व्प्रमाणतदिदाक्चयति -वेदाान्तेष्विति । ' वेदाहम् › इत्यादि पुखषसक्तवाक्योपादानमुपनिपदन्तराणां 
तद नुवर्ित्वज्ञापना्थम्, "नान्यः पन्थाः इति दि तत्ताध्योपायान्तरव्यवधघानशङ्कानिरासाथम् ; अत्र च 
°अतो ऽस्मि लोके वेदे च प्रयितः पुरुषोत्तमः इति वक्चुश्च वायुदेवस्य तच्प्रतिपा्त्वात्^मन्मना भवः 

इति विहितस्य महा पुखषोपासनत्वज्ञापनाथ च। वेदन द्यतोक्तम्, नतु भक्तिरियत्राई-- ध्वानापास- 
------~-------- 

प्र-पा॥ * पुरुषसूक्ते ॥ - गी. ७ २७॥ 

१. अष्टा. २-१-४० ॥ ५. पुरुषसूक्तं ॥ 

२॥ २ ॥ । ६. गीं. १५-१८॥ 
५०८० 

दो॥भूयो ऽपि मया उच्यमानं छणु --स्वेगुद्यतमं सवभ्यः गद्येभ्यः अल्यन्तशुद्यतमम् 
अलयन्तरहस्यम् उक्तमपि असदत् भूयः पुनः णु मे मम परम श्रङृषं वचः वाच्यम् न 
भयात् नापि अशकारणद्धा वक्ष्यामि , क तिं १ इष्टः भियः असिम मम दढम् अन्य- 
मिचारेण इति छत्वा ततः तन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि ते तव हितं परम ज्ञान- 

प्रापिसाधनम् › तद्धि सवहितानां ष्देनतमम् ॥ ६६ ॥ 
किं तत् इति १ आदह्- मन्मनाः मव मच्चित्तः भव । मद्ध क्तः मच मद्धजनो भव । 

मद्याजी मद्यजनदीलो भव। मां नमस्कुरु नमस्कारम् अपि ममेव कुरू। तत्र पव वर्त॑मा- 
नः वासुदेवे एव सम्पितसराभ्यसाघचनग्रयोजनः मामेव पम्यसि मगमिष्यसि । सल्यं ते 
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रा॥चाब्दवाच्यं दद्यैनसमानाकारं स्खतिखंतानमव्यथेभियसमिह मन्मना मेति वधीयते; 

मद्धक्तः- अव्यर्थमस्परियः अस्य्थम स्ियत्वेन निरातेशायाप्रेया स्डातसरतात कुरुष्वेत्यथः; 

मयाजी- तत्रापि मद्धक्त इत्यचुषज्यते, यजनं पूजन; अत्यथाप्रयमदाराधनपरा मव; 

ता।नादिराच्दवाच्यमिति।आदि शब्देन तत्तस्स्प्ल्युक्तमक्तिसेवादि राब्दग्रहणम्। समानप्रकरणस्थाम्यां 
ध्यानापासनाभ्दाम्यां वेदनं हि विशेष्यते । अन्यथा रुरुलघुविकस्पाद्यनुपपच्या ध्यानादि विधिनेय 

य्यप्रसङ्ख इति भावः । विद्युपास्योव्यतिकरेणोपक्रमोपसदारद शनाच वेदनमुपासनम् इत्येव व्यक्तमुप 

पादित गारीरकभाष्यादिषु । किंच ्वैटव्यद्धरोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ` इत्युक्त्वा तान्येव 

दर्शनादीन्यनुवदन्ती श्रतिः विज्ञानशब्देन निदिध्यास्नमनुवदति-- "आत्मनो वा अरे दशनेन भ्रव- 
गेन मत्या विज्ञानेन इति । रवे ्वस्मिच् दष्टे परापरे" इति वाक्येदशंन न साश्चात्पतयश्चरूप, गुरुल- 

घुविकस्पाद्यनुपपत्तेरेव । नचाधिकारिभेदेन तत्संभवः; व्यवस्थापकामावात् । नच द्वारिद्वारभावकच्पना 
शक्या, ध्रवानुस्प्रतेदैनस्य चाविशेषेणाव्यवहितसाधनत्वश्रुतेः । अत एेकाथ्यंऽत्यवश्यं भाविन्यन्यतर- 
स्योपचारिकत्वमन्तरेण तदसभवात्, निष्प्रयोजनस्योपचारस्यायोगात्, स्खतिखब्देन च प्रत्यक्चस्योपचचा - 
रेऽति- यासिद्धः, विपर्यये ठु दरनसमानाकारत्वकक्षणवेराद्यविधानेन सप्रयोजनत्वाच। “स्व्रघीगम्यम् 

इत्याद्यपन्रहणाभिपरेतवेरा्यविदिष्टा स्मरतिरेव "तसन् दष्टे" "निचाय्य तं द्रष्टव्यः इत्यादिभिर्विंधी- 
यत इत्यभिप्रयेणाद-- दृशं नसरमानाकारमिति । स्प्तिसतानमिति-- तेन स्तिः सतन्यते यत्रेति 
वा स्मृतेः संतानो यत्रेति वा ब्युत्पच्या नपुसकत्वमत्र नेतव्यम् । ततश्चित्तेकाग्रये चन्दार्थः। तेन तन्मू 

लन्ञानलक्षणया तैकभारावद विच्छिन्नत्व सूचितम्। वेदने वा सामान्यरूपमचान्यपदार्थः । तत्र “वेदनम् 
इति पाठे तदेव विेोष्यम्। बेदनध्यानोपासनादि इति पाठे त॒ स्प्रतिसंतानस्य विशेष्यघ्वात्तस्यैव भक्ति- 
रूपत्वाय,ह--अव्यथैधिय{मति । इह--अव्यवहितमोक्षोपायोपदे शदशायामियथ॑ः । वेदान्तविहित- 
स्यापि अज्ुनेनाविदितत्वात्तं प्रतिमन्मना भव इति विधि रेवेत्याह- विधीयत इति। मद्धक्तशन्दा- 

थमाह---अत्यथंमत्थरियइति । अव्यथमहं प्रीतिविषयभूतो यस्य सो.ऽत्रात्यथमस्पियः । ' प्रियो हि 
ज्ञानिनो €व्य्थमहम्'इ तिद्यक्तम्। विधेयस्य कर्तव्यस्य वैरिष्टयासिप्रायेण कतरि विशेष्णसित्याह--अलय- 

शरमत्पियत्वेन निरतिरायप्रियामिति। "मद्याजी मां नमस्कुरु इत्युभाभ्याम् अङ्किकोटिनिदेशनान्त- 
रङ्कपरिकरथोग उपलक्ष्यत इति द रौधिठमाह--तच्राधीति । यजिना जाविवक्षितज्योतिशोमादि प्रतीति 
व्युदासाय घातुदक्ति स्मारयति--यजन पूजनमिति । फलितमाह--अत्यथश्रियेति । भक्त्यनुप्र 

वेशेन स्वरूपानुरूपत्वद्योत्तनाय, सारतमत्वसिद्धयं साराथग्राहक म गवच्छास्नादिचोदितां प्रक्रियां स्मार- 

प्र-पा॥२ ब्र. ६-५-६॥ । बयनापचयद्ल्यमिव्यथैः । अनादीत्ति---"महतः" इ- 

२. बर. २-४-५॥ । लयनेन (आत्मनि महति नियच्छेत् इमि पूवेमन्त्र 

३. मुं, २-२-९॥ , निर्दिष्टो जीवो गृह्यते 1 ध्रव ~ स्थिरम् । निचाय्य 

दृष्ठ । दर््च॑नसमानाकारोषसनेन विषयीकृलेल्यर्थः । 

। इ ४ । तथोक्तं व्यासार्यैः क्घुसिद्धान्ते “निचाय्य? इति 
नित्यमगन्धवच्च यत् ! अनाचनन : | 2. च चत्त । अनाचनन्त मदनः , ध्यानस्य अत्यक्षसमानाकारता ददित । ‹चाय - द- 

५ = ९१ ॥ तं ~ च्च्य ~ ^ [न < [.॥ पर भव निचाय्य तं गत्युसुखात्मञच्यत'॥-- अत ¦ दने" इति हि घातु: इति । ग्ल्युसुखात्-- आति- त् ५ डाढ [५ न्प मुः [भव "नित्यम् इत्येतत् ०अद्ान्दम्' इत्यागो म्रल्ेकमभिस- , मीषगणात्संस्ञारादिलयर्थं; ॥ 
नबद्यत्े । अशब्दत्वादिवज्ादेव कःल्वत् अन्ययम्-अ- ५. गी. ७-१७॥ 

४. कटोप. १-३-१५.४अदब्दमस्पद्चमरूपमन्य- 

क 
दा॥तव प्रतिजाने, सत्यां प्रतिज्ञां कसोमि पतस्मिन् वस्तुनि इव्यथः; यतः भियः असि मे। 
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रा॥भाराधनं हि परिपूणेरोषच्त्तिःमां नमस्कुरु- नमो नमने, मय्यतिमातरग्रह्णीभावमव्य- 
थैप्रियं कुर्विद्यथैः ; एवे वर्तमाना मामेवैष्यसि, एतत्सत्यं ते पतिजाने - तव परतिशां 
करोमि; नोपच्छन्दनमाचं, यतस्तव प्रियोऽसि मे. “प्रियो हि ज्ञानिनोऽवत्य्थमहं स च मम 
धियः ` इति पूवमेवोक्तम् ; यस्य मय्यतिमातच्रा ग्ीतिर्बैतेते, ममापि तस्मिन्नतिमात्रा 
म्रीतिभेवतीति तद्वियोगमसदमानो ऽह त मां प्रापयामि: अतस्सत्यमेत्र प्रनिन्लातं "मामे- 
वेष्यसि' इति'॥ ६५ ॥ 

¢ च स् = # ड <कर्मेषर्मान् परिलयज्य मायेकं शरणं वरन ।-~ 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा डुचः ॥ ६६ 

८ कमेयोगज्ञानश्रोगभक्तियोगरूपान् सन् धर्मान् पररमनिदश्रेयससाधनभरूतान् मदा- 
राधनत्वेन अत्तिमाजप्रीत्या यथाधिकारं क्वाण पवबोक्तरीत्या फलटकर्मकसत्वदिपरित्या 

तायत्ति--आराध्रनदीति। अन्तःकरणड्त्तिविरोषपयवसानायाह - नमो नमनभिति। एतेन प्रणिपा 
तमा्रपरत्वव्युदासः! लिविधा हि प्रणतिश्डाच्रेषु दिप्यते। मद्धक्तपदानुषरङ्गवि षिते तदभिप्रेतमाह- 
मयीति । आत्मात्मीय सर्वे भगवत एवरेयनुसं घानादत्िमाचप्रह्मीभावः । एवं चतमानइति-- एते 
नात्यथप्रियत्वाय्यनुवाद माचत्वं विवक्षित, न तद्यतिरेकेण स्ात्माधारत्वम् , अव्रधारणनाव्यवधान विव- 
क्षितम्। "सत्यम् इति पतिज्ञाविशेषणे, नत प्रतिज्ञातस्योक्तिरित्याह- पए तदि ति1भ्वास्तोष्पते प्रतिजानीह्य 
स्मान्" इत्यादिष्विवोपसर्गस्य गत्यभावविषयमविवक्षिताथत्व निराक्रेति-- प्रतिज्ञां करोमीति। चः 
पतेचछथीवी शीयेद्धिमवाञ्यकटी भवेत् । दुप्येत्तोयनिधिः कष्णे न मे मोधे वचो भवेत् इत्यादिभग- 
वद्धाक्यानुसरिणामिप्रेतमाईइ-- नोपच्छन्दनमा्रमिति । अत्र प्रियवचनेन प्ररोचनरूपार्थवादत्व त्वया 
न दाङ्कनीयमिवयर्थः । एवं वत॑मानस्य स्प्रासो खप्रीतिखश्षणद्वारमुपक्षिप्योपच्छन्दनशङ्कापाक्रियते “मि - 
योऽचि मेः इत्यनेनेत्याह --यतस्त्वमिति। साध्यमपि ज्ञानित्वं सिद्धवल्छृत्वा “प्रियो ऽसि? इति तत्फलो- 
क्तिरित्यभिप्रायेण “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थम्* इति सामान्येन प्रागुक्तप्रयो जकर णम्। एतेन भूयङ्डा - 
ब्दस्योक्तार्थपरत्वं ददतम् । उक्तासम्भवराङ्कापरिहाराय खोकदष्टमीश्वराभिप्रायं चानुखल्योपात्तवचना 

्माह--यस्येति । तत्फलितमाह--इति तद्धिरागामेति । देठवाक्याथं साध्येन संगमयति--अतं- 
स्खत्यमिति । पतेज्ञातमिति भवि निष्ठा ॥ ६५ ॥ 

एवं विस्तरेण संग्रहेण चोक्तानां कमयो गादीनां याणां साधारण सारतमानुसन्धानविशेषमुद्धत्य 
तत णव ‹ ममतैष्यसि ` इत्युक्त्टप्रतिः ध गिमूतानिष्ठाना निद्रत्तिरुच्यते-- ‹ सर्वघमीन् ' इति 

ऋोकेन । तदाह--कर्मयोगेत्यादिना 1 सर्व॑शब्देन प्रङ्ृतत्निकमविदोषाद्रद्यते । कर्भयोगादीनां 

धृतिसाघनत्वकक्चषणधर्मशब्दवाच्यत्वमाह--परमनिषश्रेयससाध्रनभूतानिति { ययायोगे परम्परया 

साक्षाचेति रोषः । तत्साघकत्वप्रयोजकमाह-- मद् राध्चनत्वनात । लवगवसमुख्यदवुमाद---आत- 
मातरप्रीयति । "यथेच्छसि तथा कुरु इति पूर्वोक्तोपलीवनेनाह-- यथाधिकारं कुवाणइति। कमा 
त्वं ह्यस्यानुष्ठेय स्यादिति च भावः । कुर्वांणणवेव्यनेन स्वरूपत्यागादिपक्षास्तामसत्वादिभिनिन्दिता 

इति स्मारितम् । पेरिपयागशब्द विवश्चितमाह -- उक्तरीत्यति । अध्यायारम्भविशोधितप्रकारेणेत्यथः । 

प्र-पा॥ २. यजुषि. ३. काण्डे ४ प्र ॥ | २. महाभ.रत्. उद्योगपवाण. ८१ ४८ ॥ 
[कवक -यराीषगिषिरिरय य्य 

दो॥पव भगवतः सत्यप्रतिङ्घत्वं चुद्धा भगकद्ध क्तेः अवदयस्माविमोक्षफलम् जवधायै भ- 

गवच्छरणेकपरायणः मवेत्- इति वाक्याथ: ॥ ६५ ॥ 
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या॥गेन परित्यञ्य-मीमेकमेव कतीरमाराध्यं प्राप्यसुपायं चासं घत्स;ःपष पत सवेधमौणां 
शाद्ीयपरि त्यां इति ~> “निश्चये छणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम स्यागो हि पुरुषव्याघ्र 

तिविध्स्खधकसितःः इत्यारभ्य †‹ सङ्गं त्यक्त्वा फं चैव स व्यागस्सःच्विको मतः। 
नहि देहभ्चता चक्यं त्यक्तुं कमौण्यशोषतः । यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधौ- 

यते' इत्यभ्यायाद उरढसुपपादिितम् । अदं स्वा सवैपपेभ्यो मोश्वयिष्यामि -पवं वतै- 
मान त्वां मल्यान्षिविसेधिभ्यो ऽनादिकारसंचितानन्ताक्ृतययकरणरल्याकरणरूपेभ्यस्सवं - 
___ ~~~ 

ता ॥ कटकश्चकदत्वादिपरिव्यागेनेति -कर्मलययागः--स्वकीयताभिमानत्यागः । भक्तियोगेऽपि 

रे.र्यादिफलान्तर लयाज्वमेव;मोश्वाख्यफलस्यापि हि सर्व॑शेषि भगवच्छेषत्वधिया स्वरोषताधीः परिहायौ। 

आदिशब्देन कञ्चुकमूतेन्द्रा दीनामायधच्यत्वाभि मानस्तयहीतः ।कर्मणि कृत्व स्वकीयताबुद्धिरादि शब्देन 

संग्रह्यते।परित्यामेन प्ररिव्यञ्येति-विरेषेणसामान्यावच्छेदः ।अन्यतेात्मनि कर्तृत्व ,ततो ऽन्यस्मिन्ि- 

नद्रादाबुपास्यत्व, तदुभयान्यस्मिन् खर्गांदौ पराप्यव्व तेभ्यो व्यतिरिक्ते कर्मणि उपायत्वं चामिमघ्य ह्यनषी. 

तवेदान्ताः पवर्तन्तेःन तथा त्वयानुसतधेयम्;एतत्सर्वमेक स्मिन्मय्यनुसं धत्ति "मामेक्रं रारण व्रज” इत्य- 

स्याभिप्रायः,तदाद--मामेकमेवेत्यादिना।अचर कर्वृत्वादिषु चवर प्रयेकं समुदायतः एको पाधिना दा- 
रणशन्दवाच्यस्वासमवर्किधखादि के"मामेकम्' इत्यनेनामिव्रेतमनूदि तम्। ̀ उपायम् 'इति त॒ रारणशब्दा- 

योक्तिः। तपर कर्वः प्रयोज्कतयान्तर्यासित्वेन,अनुमन्व्रतया च अवस्थितमिलयरथः। तद नसं धानात्स्वकव. 

त्वाभिमानल्यागः। कर्मणां देवतान्तर्शेषत्वसशेषत्वधीतयागार्थमाह--आराभ्यमिति। "अहं हि स्वयः 

ज्ञानां भोक्ता चः “स्वकर्मणा तमभ्यच्यं ` इत्यादिकं ह्युक्तम् । प्राप्य साक्नात्परेपस्या चेति रेोषः। ते 
सखर्गीदिफलख्त्यागः । चरिविधत्यागार्थमनूदितमाकारत्रयमुक्तम् ; अत्र रारणश्ब्देन विधित्सितमाद-- 

उपायमिति । स हि स्वे शाखत्रेषु प्रीतः फर ददातीति प्रागेव निर्णीतम्। स्वसा्यनश्वस्यज्ञोपाखन- 

घात्वरथैषु कालान्तरमाविफरुसाधनत्वनुद्धिं परितज्य सिद्ध स्थायिनि सवेज्ञे सत्यसङ्कल्पत््रमहो द(रत्वादि 
गुणशाखिनिं सकठशान््रार्थ्॑माराध्ये फरप्रदत्वमनुसंधस्स्वेति स्वरूपत्यागादिपक्षे प्रकरणवेघस्यमाह -- 
पएषप्टवेतिं खिद्डभुपपादि तमिति --अयमभिप्रायः--एतच्छ्लोकापातप्रतीत्या क्रूययुक्तिमिश्च यथा 
वर्णाश्रमधर्मस्वरूपव्यागादिपक्षो नोदेति, तथोपपादितम्--इपि । अहम्-उक्तप्रकारेणाराधितः फल्प्र- 

दानोपयिकसार्वज्ञयसर्वया््तित्वपरमकाखणिकत्वादिगुणगणविचिष्ट इति मावः 1 अवष्टितोपायावखा- 

विशेषविषयो ऽचम्त्वा'इति निर्देश इत्याह--पएवं वर्तमान मिति। अव्यवहितोपायस्यापि सवं धमशब्दे - 
नोपादानात् 'मामेवेष्यसिः इव्यनन्तयोक्तत्वाच--मत्प्राप्िवि योधिभ्यदव्युक्तम् । अल प्रतिबन्धनि- 
दृत्तिरेवोपायसाध्या, भगवस्प्रािस्तु खरूपाविमीवलश्षणा स्वत एव स्या दित्यभिम्रायः। अत्र सवंशब्द- 
विवश्चितमाह-- अनादिकाडरेव्यादिना । ननु चिष्वपि योगेषु निगदितेघु सव॑गुद्यतमे च शास्रसा- 
रा्थे पुनविचिच्य प्रदरदिते ततोऽप्युपरि चयाणां साधारणानुसघानस्य प्राक्धपञ्चितस्येवाल्न पुनः प्रति- 

पादने किं प्रयोजन ˆ नचायमर्थान्तरपरः कः ; अप्रतीतेः, सप्रहादिषु तथानक्तेश्चौ( साल्रादावप्यु- 

क्तम्। माष्येऽपि--^तसुवाच' इतिशछोके परमात्मया थात्म्यतत्प्राप्तयुपायमूतकर्मयोगज्ञानयेोग म्क्तियोग- 

गोचर "नव्वेवाहं जातु नासम्: इत्यारभ्य ‹ अह स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा युवः ` इययेत- 

दन्त वच उवाचेव्य्थः इति । अपिचाज'मा इचः इत्येतन्न प्रथमोत्पन्नास्थानस्ञेहादिमूर्योकप्रतिक्षे- 

यप-पा]>+ मी. १८-४॥ † गी. १८-११॥ १. गी. ९-२४ ॥ 

“च ।।कमेयोगनिषठा चाः परमरहस्यम् ईश्वरद्ारणताम् उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोगनि 
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रा।|भ्यः पापञ्या माक्लषयखल्यामःमा द्युचरः तोक मा ऊूथाः। जथवा-सवैपापविनिमुका- 

तापाय, तस्य पूर्वमेव निश्दोषश्चाखितत्वात् ;अतो यथा भमा छुचस्संपद दे वीमभिजानो ऽसि"इत्यत्रा- 
व्यवहितप्रस्वतोपाधिकशोकापनोद नाथत्वं, तथात्रापीति युक्तम् | न तु सृक्ष्मथियः क्षनियस्य धार्मिका 

ग्रेसरस्याज्ञनस्य सवजपरद्। रतेपूपाचेष्वज्ञानाद्नहृत्वास्घानांडानि श्च याद्या रोको ऽन् । फल्सदरायोऽपि 

मामेवेष्यसि' इत्यादिना निष्डोषनिमूकितः ( अतः परिशेषाद्रीघकालनेरन्तयादरसेवनी योपायदोष्क - 

यात्फखुविरम्वाद्ा सोकोऽयं संभवेदिति तथाविधरसोकप्ररामनपरेणानेन श्छोकेन मवित्तव्यमिस्युक्ता 

्यान्तराख्चेरुचित स्वारसिकरत्यागज्ब्दार्थमर्थान्तरमाह--अ थत्रेति। अत्र सश्रैपापविनिमुँक्तल्युपाय- 
२,४५९-.००१९. 2७) न 

आौव्मत्यागः-फटत्यागः। कथमन्यथा युद्धतविधिः । “यस्तु कमैफलत्यागीसयया- 

गीत्यामिश्चीयतेः इति चाक्तम् ॥ ६६ ॥ 
ॐ पूणादोषमहाविष्णोर्गतामाश्चित्य लेशतः). 
निरूपण ऊत तेन प्रीयतां मे सदा विभुः॥ . 

इति श्रीमद्ानन्दतीर्थमगवत्यादाचार्यविरचिते श्रीमद्धोताभाष्ये अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

श्रीकष्णाषैणमस्तु- 
श्रीखक्-ीचरसखिहापणमस्तु ॥ 

संकखख्यस्य दुर्यौने्निःखनेन स्जखटखा । (तम ) 
गीतानारी समीरेण शोधिता दंसरूपिणा ॥ 
माधिनः शङमायन्ते भास्कर स्तसुकरायते । 
यस्य तस्मिन्धाणनाये यतीन्द्र मक्तिरस्तुमे॥ 

वृतीयषर्कं संपूर्णम् - 

ज॥ 'सर्वधममन्पिरित्यज्यःति-- वर्णाश्रमचिहितानामपि सवंघमाणां परित्यागो विधीयत इत्यन्यथाप्रती 
तिनिरासार्थमाह--ध्र्मेति । प्रतीत एवार्थः किंन स्यादित्यत आह कथमिति । अस्िज्च्छासतरे 
क्रियत इति रोषः । अब्दो ऽयमथं इति चेत् -- न, धमशब्दस्य स्वकायप्टलो पलक्षणत्वात्, एव ~ 

मेव भगवता न्वाख्यातत्वाचेत्याह -- यस्त्विति ॥ ६६ ॥ 
इदानीं समापितमाष्यो भगवानाचायां भाष्यनिमाणस्य फल भगवत्प्ीतिमेवारस्ते-- पृणति । 

एतत् गीतामित्यनेन निरूपण मित्यनेन च संवध्यते । तेनेति श्रवणा्यदिति रम्यते ॥ 
कृरतककल्ितामलकमिव प्रयुणा येनेदमवगत विश्वम् । 

स जयति जनक्रसुतायाः कान्तः श्रीरघुनन्दनो देवः ॥ ६ ॥ 

नमामि व्यासदासस्य पूर्णबुद्धेः पदाम्बुज । नतामरसिरोरलराजिनीरा{जते सदा ॥ २ ॥ 

अक्षोम्यतीर्थगुरुणा छक्रवच्छिक्चितस्य मे । वचोभिररतप्रायेः प्रीयन्तां सतते बुधाः ॥ 

इति श्रीमदानन्द तीर्थभगवत्पा दाचार्यविरचितस्य श्रीमद्धीतामाष्यस्य रीकायां जयतीय॑सुनिविरचितायां 
प्रमेयदीपिकायाम् अष्टादस्ो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

तरृतीयषद्कं संपूर्णम् - 



। 1: श्रीमद्धगवद्वीतायां [ऋछो. दद. 

रा॥त्यथैमगवत्प्रियपुरुषनिर्धर्सैत्वाद्धक्तियोगस्य तद्ारम्भविरोधिपापानामानन्त्यात् तत्पा- 
यश्िन्तरूपेभर्मः परिभितकाखरूतेस्तेषां दुरूतरतया आत्मनो मक्तियोगारम्भानदैतामाखो- 
खय शोच तोऽदज्जुनस्य शाकमपयुदञ् ्रीभगवायुबाच- स्ैधमोन्परित्यञ्य मामेकं च - 
रणं वज-- इति ; मक्तियोगारम्भवियेभ्यनद्दिकारसंचितनानाविधानन्तपापायुगुणान 
तत्तत्पायञित्तरूपान ऊच्छर चान्द्रायणक्रुदमाण्डवैश्वानरवातपतिपविन्रेष्टिचिच्दन्निष्ठोमा- 
दिक्रान् नानाविधाननन्तस्त्वया परिपितक्राखवतिंना दुरयुषठानान् सवोन् धमान परि- 

ताावियेधिसर्व विषयम्।पापनि्मोक्षादत्यर्थभगवत्तियत्वम्। नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते? 

इति ह्यच्यते । “विन्नायुतेन गोविन्दे चरणां भक्तिर्निवा्थतेः इत्याश्दसंधानेनाह-तद्ारम्भविरोधि- 
पापानामानन्त्यादिति।"जन्मान्तरसहत घुः इत्याद्यतुसरेण--परिमितकाखङृतेरिति पाठे विरम्बा- 
क्षमत्व सूचितम् } अपरिमितकारक्रतेरिति पाठे ठ अपिराब्दो ऽध्याहर्तैव्यः । तेनोपायस्य दुस्से- 
पादत्वभ्यज्ञनम् 1 शोकमपञुदन्निति-- शोकापनोदनायेवयर्थः । “मन्मना भव मद्धक्तः इति पूर्व- 

कोके भक्तियोगस्य प्रकृतत्वात्तदारम्भ विरोधित्वेन शोकनिमित्तपापविषयो ऽज सर्वपापदान्दः) तत्तन्नि- 
राकणायोक्तधर्मवगविषयस्सर्वघरममेशब्दः , यस्यैत्संग्रहश्चासने धमेण पापमपनुदति' इति । बहुवच- 
नेन सर्वशब्देन च वेविध्यमानन्त्यंच पापेषु धमषु च व्यज्यते । तदिदमाह-भक्तियोगारम्भविरे- 
श्चीत्यादिना । कृच्छ्चान्द्रायणत्यादिना संप्रतिपन्नपापनिबहणो दाहरणम् । अगिष्टोमादयो.ऽपि बि- 
नियोगप्रथक्त्वेन अनेकफलसाधका इति प्रागेवोक्तम् । आदि शब्देन कर्मयोगावान्तरमेदतया " दैवमे 
वापरे यज्ञम्” इत्यादिभिः प्राक्प्रपञ्चितानामनुक्तानां च म्हणम् । एवं ज्ञानयोगो ऽप्यादिराब्देन संगर - 

हीतः, तस्यापि मक्तियोगारम्भवियोधिपापनिवर्हणत्वेन प्रागेव प्रपञ्चनात् । परिभितकालवतिंनेये- 
कडरीराभिप्रायः । अतिदुष्करानुष्ठानमूखानेकजन्मससिद्धिसाध्यत्वनिश्चवयादेव ह्यस्य शोकः । सर्वं 
धर्मान्परित्यज्य इति खरूपत्याग एवास्यां योजनायाम् । नच तावता निव्यनैमित्तिकलोपप्रसङ्गः, दु- 
रजुष्ठानप्रायश्ित्तादि विषयत्वोक्तेः । वुस्यन्यायतया तु नित्यनैमित्तिकेष्वपि यानि दुरनुष्ठानानि, त- 

लेव स्यात् › राक्तमधिकृव्येव शाख्रप्रवृत्तेः, अशयक्तस्याकरणे दोषाभावात् । अनुकल्पमात्रक्तौ च त- 
स्मेवानुषेयत्वात्, इइ च मुखल्याशक्तस्य सवंप्रकारमुख्यानुकत्पतया एकस्येव भगवत्प्रपदनस्य विधानाच्छ- 
क्ताशाक्ताधिकारिमेदाच मुख्यानुकस्पयोस्सरवंन फलाविदेषोपपत्तेः । अत एव गुरुखघुविकस्पानुपपत्ति 
प्रसङ्खामावः; यथा प्रणव वा चरेरभ्यसेत्स्मरेदा विष्णुमव्ययम् इति । यथा च ‹जीतच्र मोम तथमरेय- 

वायन्य देन्यमेव च।वाङुण मानस चेति सान सतविध स्प्रतम्'इति विष्णुचिन्तनमेवावगहनादि ष्वसम- 

स्यापि तत्फरुसाधकतया विधीयते ; तथेहापीति न कञ्चिदोष इति] अचर दुष्करतया चिरकारसा - 

ध्यतया चास्पशक्तिना परिमितकाख्वर्विना च दुरनुष्ठानानां धर्माणामर्थसिद्ध एव त्यागो भगवदेकोपा 
यतावरणवि धेरुपकारित्वेन विधिच्छाययानूद्यते ; यथा निदिष्यासनोपकरारितया रागपात्ते भवणमनने 
'श्रोतव्यो मन्तव्यः इति। तदेकोपायतावरणविधानं च तदन्योपायपरित्यागविरिष्टविषयम् ; तेन तत्फ- 
कसाधनत्वेन चोदितानामन्यदेवताविघ्याणां मगबति च धर्मान्तराणां त्यागस्संगह्यते। अथसिद्धेच देव - 
तान्तरथमनिषेधे तच्सिष्यथं नात्र व्यधिकरणसमासस्समाभ्रयणीय इत्यभिप्रविण-खर्वौन् धर्मानिति 

प्-चा २. खक्ुविष्णुस्गृता.जन्मान्तरसदहल्रेघु तपो - ¦ २.त. २. प्र ॥ ३॥ 

ज्ञानसमायिभिः । नराणां .. . प्रजायते ¬। ` ‰#॥ 
जायार्थे ा्ययययययरययययोयकणवण्यादयोसतययययदय्ध्यीर 

श॥छाफटं सम्यग्दहौनं सवेवेदान्तसारविहितं वक्तव्यमिति आद - सर्वधमोन् सर्वे च 
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तादरितम्। ननु रक्तमधिङृय निषेषे शाख्रतरैय््यैम्, अशक्तं प्रति वु न विध्यपेश्चेति चेन, अशक्त 
प्रयेव ब्रह्मास््रबन्धा दाविवोपायान्तरपरियहस्य तद्विरोधित्वज्ञापनेनापेक्चितत्वात् । यद्वा यदर्थं छरणत्रज्या- 
नष्ठिता, तद थोपायान्तर्शक्तेः पश्वात्कुतशिद्धेवुवद्यत्समवेऽपि तदथै तदुषादानस्याकरत्यतान्ञापनेन 
सार्थम् । अत्र “अह त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ज्युचः? इति फलस्य भगवदेकाधीनतया तद- 
कप्रपद नमेकं फटतयानुषटेये रिष्टं, सवंधर्मपरिव्यागस्य तु वाक्यात्तच्छेषत्वे सिद्धम् , फख्वत्सन्निधौ 

चाफटं तदङ्गम् । तत्र पूर्वसिद्धाकारपराम्ञे अधिक्रारकोटो निवरेशचः, अन्यथा तु लिङ्गात्तदेकशरण - 
त्रव्योपयोगिरूये विश्रान्तिः! तदेकोपायताध्यवसायो हि तदन्योपायपरिप्रहेण विरुद्धः । अतस्त्याग 
स्यावहन्तेद्रोष्यपेश्चिततण्डुल्येपयोगिखूये पर्यवसानवत्तदेकप्रपदनवियेधिधर्मत्यागे पर्य॑वसानादतत्फला - 
यानामविरोधिनां न्यादीनां चागो ऽस्न नापेक्षित इति वर्णाश्नमायनुवन्धिस्वतन्नरविधिप्रास्ासद्रदेवाव- 
तिष्ठन्तेान च तेऽपि प्पदनस्पाङ्गान्यङ्गिनो वाऽतया नियोगामावात्+अशक्तं प्रति दुष्करक्माज्ञकप्रपदन- 

विधानासभवः.+जतदङ्ग्यापि यज्ञदेरन्यार्थमाश्रसाद्य्थ चानुष्ठानोपपत्तेः। सर्वर'व्दनिरदिष्टपरतययनीकतया 
वा “मामेकम्' इयेकशब्दः। ततश्च भगवत्प्रपदनमेकमेव स्व॑प्रायश्चित्त स्या दित्युक्त भवति) ररणा - 

गतिस्वभावात्तु तदन्योपायपरित्यागः सिच्छेत्। यया लक्षवन्ति-- '्जनन्यसाथै स्वामी महाविश्वास- 

पूर्वकम् । तदेकोपायतायाच्जा प्रपत्तिर्शरणागति.* इति! रारणखब्दो ऽललोपायपयौयः । यथोक्तं प्रपत्ति- 
प्रकरणे ° उपाये गहरक्षिल्लोः गब्दद्गरणमित्ययम् । वर्तते सांप्रतं त्वेष उपायार्थैकवाचकः, इति । 

प-पा॥ १॥ यस्य व्वुत्पत्तिसिद्धत्वात् । तस्पुरुषे पूर्ैपदलक्षणापक्षे 

२. अहि. सं ३६ ३३. “उपायेगृह...-उपाया- उपायार्यैकश्न्दस्य ~ उपायत्वरूपैका्थांवच््छत्ि रश्च - 

कवा चकः) शरणामित्यये कब्दः-उपाये गृहे रक्षितरि .णा । तस्य च ब्युत्पत्तिवैचित्रयण पदार्कदेञचेऽपि 

सवपरवृत्तिनिमित्तमृ तो पायत्वगृहत्वरक्षकत्ववत्तासन्वन्धे - ¦ खक्यतायाममेदसम्बन्धेनान्वयः, 'चैत्रदासः' इत्या- 
न वर्तते -- उपायत्वगृहत्वरक्षकत्व प्रद्रत्तिनिमित्तक दिमसम्बन्िकसमास्स्यल तथा विधस्युत्पत्तिस्वीका- 

इति भावः! साम्प्रनम् ~ अस्मिन् स्थरे °आनुकरूस्य- | रात् । एकपदाथैतावच्छेदकेकलच्च - स्वानाश्रयधमा - 

स्य सकरपः प्रत्तिक्ूस्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति | वच्छिन्नशक्यतानिरूपकत्वसम्बन्ध(वच्ि्न्नस्वनिष्ठप्रति - 

तरश्वासतो सोप्तृत्ववरणन्तथा ॥ ३२ ॥ आत्मनिक्षेप- ¦ यो गित्ताकामा ववत््वसम्बन्धेन वमिपारतन्त्रथेण एत- 

करापैण्ये षद्खिधा शरणागत्तिः' (अहि-स. ३६.; इति | च्छब्दा्ं शरणः सन्देऽन्वति । त्था च उपायत्त- छ 

षैभरस्॒तश्षोकवटितदारणशब्दाधविवरणपरोऽयं छो - | रूयैकत्वविि टाथांवच्छ्निखक्यतानिरूपकः;, स्वा - 

कः । सोऽपि दयमन्लखः चरण्चब्दः । अतः द्वय नाश्चयधर्मावाच्छिन्नञ्चक्यता निरूपक त्वमम्बन्धावच्छिन्न - 

इति फरितिम् । यद्यपि इदानींशव्दपर्यांयस्य “सा- | खनिष्टप्रतियोगिताकामाववच्ेप्तम्बन्धेन तदेकत्ववि - 

म्प्रतम् इत्यस्य बुद्धिस्थ कारूविदेषपरत्वमेव, तथापि | सिष्टददारणद्ब्द इति बोधः । स्व सजातीयनिष्टमेद- 

दयोच(रणकाकुसैव बुद्धिस्थतयाऽभिप्रतत्वात् यथो - | परतियोगितानवच्छेदकत्वरूपैकत्वस्य तथा ब्युत्प- 
ध [+ & तच्च ई ् प 

क्त एवार्थः । तु - दयघरकरित्ित्यथैः । “सास्प्रतत्चः त्तेः | अत्त प्व “पञ्युना यजेनः इव्यादां अनेकपशक- 
इति पाठे तु - चरस्त्वर्थै - भवति 1 उपायश्चब्दः रपकयागादयपूरवोह्पत्तिवारणाय ८ पञ्युना › इत्येकवच- 

उपायलपर; । उपायार्थेकस्य वाचक इति पष्ठानत्पु- नार्भेकत्वस्य ~ स्वानाश्रयप्युकरणकलतक्तम्बन्धाव - 
रप्र । उपायारयकस्य - उपाथत्वरूयैकाथैस्य । वाचक- च्छि्खनि्ठप्रतियोगिताकाभाववस्वसम्बन्धेन यजि- 

॥ भ = ++ 1 >~ अ ६। 

शब्दः---राक्यतानिरूपकपरः 1 षष्ठवर्थश्च ~ अव- ` घात्वर्थ यागञ्न्वयः स्वाङ्तः । यरथाञ्चुतत चत्रकद- 

च्छिन्नस्वम् । तस्य वाचकपदारयैकदेश्चे खक्यतायास- ¦ कै शपञ्युकरणकयागी यपञ्चुनिष्ठमेदनत्तियो गितावच्छेद - 
=, = ि {= ॥ भ. शि त्वस्य: = ५ 

न्वयः | सस्तम्बन्धिकस्यले रेदसम्बन्धेन एकदेशान्व- | कत्वात् - मैजयाीयपश्ैकत्वस्व; एत मंत्रयागी यपश्च- 
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राव्यस्व मक्वियोगारम्भसिद्धये मामेकं परमकारुणिकमनालोचित विह्ेषाद्योषटखोकद्ठार- 
ण्यमाधितवात्सल्यजर्कछथि दारणं पपद्यस्व;अहं त्वा सवैपपेभ्यो यथोदितखरूपमक्त्यार- 

तापरन्ति च--श्वरणं गहरश्विचोरुपाये च निगद्यतेडति। उपायत्व च कारण्यादिगुणचिरिषष्टस्योपाय- 
स्थाने ऽवस्थाय तत्कार्यकरणादित्यभिप्रायेण परमकारुणिकत्वादिगुणोक्तिः । /एकम्?इति नेरपेक्ष्यपर 
वा । तत्सिद्धयर्थमपि "माम्? इत्यनेनाभिपरेततया कारुण्यादिग्रहणम् । परमकारुणिकमिति- 
^ वैघारहंमपि काकुत्यः कृपया पर्यपाख्यत् ° इत्यादिभिः क्रपायाः पारम्य, ततद्शरण्यत्वं च 

सिद्धम् । तस्यासङ्कचमाद-अनाखोचितविरदोषाशे षखोकदारण्यमिति । ‹ सर्वस्य प्रसु- 
मीदाने सर्वस्य शरणे खुद्त् ` इति श्रतिः । " सेर्वलोकशरण्याय ` इति रावणावरजवाक्यम् | 
स्ववाक्यं च "विभीषेणा वा सुग्रीव यदि बा रावणस्स्वयम्ः इति । विरोषशरब्दोऽल जातिवर्णविदयान्- 
तयुणसंस्कारमूतभाव्युपकारादिपरः। उक्तगुणाविनाभूत गुणान्तरमाह -आधितवात्सल्यजखरुधि- 
मिति। “विदि तस्त हि धर्मक्ञशशरणागतवत्सकः' इति ह्यक्तम् 1 "दोषों यद्यपि तस्य स्यात्" इत्यादि - 

प्रक्रियया दोघानादराय वात्सल्योक्तिः । गव्यर्थानां बुद्धथतया प्रयोगा द्रजतिधातुः पूवंयोजनायाम- 
नुसंघानमात्नरपरतया व्याख्यातः । इह तु रक्षिष्यतीति महाविश्वासपूवंकविदिष्टाध्यवसायलक्ष णुद्धिविशे- 
घनिरूढपदेन व्याच परपद्यसखति । अहंत्वेति--सर्वज्ञः सर्वंराक्तिरहम् अव्पनज्ञमल्पशक्तिं च त्वामि- 
सय्थः। माद्युचः--एकेन सुकरेणाविकम्बेनाश्चेषपापनिृत्तिसिद्धेरनन्तेरदष्करोर्विरुम्ग्यकारिभिः प्रयेक- 
पापनिबर््णेरिदा्तीं भक्तियोगारम्भार्तासंपादनस्याशक्यतानिमित्तोकं मा कथा इत्यथः । एव सक - 
काभिमतसाधनतया भगवच्छाख्रादिषु प्रसिद्ध मगवत्प्रपदनमिह प्रकृतभक्तियोगारम्भविरोधिपापनिन 

दईणरूपोदाहरणविशेषे प्रदरितम्। शो-खुदुष्करेण रोचेद्यो येनयेनेष्टहेठना। सस तस्याहमेवेति चरमो - 
कसमरहः ॥ अतएवात्रत्यमाष्यम्रन्थस्य गद्यस्तुतेश्चाविरोध इति । यदिह शकरेणोक्त--“मन्मना मव 
इति शोकेन सवंकर्मयोगनिष्ठायाः परम रहस्यमीश्वरशरणतासुपसद्धत्याथेदा्ीं कमयोगनिष्ाफक सम्य - 

ग्रीन सर्वैवेदान्तसार विहित वक्तव्यमित्याह--स्व॑धमौनितिः इति । अयमपि ‹र्वार्थान्विपरीतांश्चः 
इत्यस्योदाहरणविशेषः, कर्मयोगनिष्टायाः प्रथक्त्वेन मक्तेयोगनिष्ठायाः प्रदरितस्वादजेव भडारणं तजः 

प्र-पा॥कत्वस्यापि तथात्वात् । कस्याप्येकत्वस्य स्रस- 
जाती यनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वामावेन बाधा- 

पत्ते$ । एवच रक्षकत्वोपायत्वयोरेकव्वे "गरहरक्षिन्रोः? 

इति प्रसक्तरक्षकत्वम्रवृत्तिनिमित्तकतान्युदसनाय पथ- 
गुपादानस्य उक्तसम्बन्येनेकत्वो घतास्पर्यकेकदो - 

ब्दस्य चासाङ्गत्यं दुवारमेवेदयस्यार्थोऽन्यत्र विस्दृतः ॥ 

२ ॥ 

२. मरीरामायणे. ३८-३४. “सतं निपत्तितं मौ 

शरण्य; शरणागतम् 1 वधाहंमपि. . . पर्यपालयत् ?॥ 

३. शेता. ३-१७. सर्वेन्द्रिययुणामासं स्वनि 

यविवरजितम् । सर्वस्य प्रमुमीद्याने सर्व॑स्य इरण खु- 

हृत् ।--' बह्यवादिनोय प्रवदन्ति नित्यम्* इत्यन्तिम- 

वाग्येनान्बयः ॥ 

४, भरीरामा. यु. १७-१९५. !सवैलाकरशरण्बाय 

राघवाय महात्मने । निवेदयत मां क्षिप्र विभींषणसु- 

पस्थितम्? ॥ 

५. ओरामा. यु. १७-३ ६. ‹ आनयैनं हरिते 
छ दन्तमस्याम्यं मया । विभीषणो वा... स्वयम् ॥ 

६. श्रीरामा. सु. २१-१९. ‹ विदितः...व- 

त्सलः। तेन मेत्री भकवत्ु ते यदि जी वितुमिच्छसिः ॥ 
७. श्रीसमायणे. युद्ध. १८.-३ ॥ 

<. गी. १८॥ 

(न क ४१५ 
क श ॥ ते धममाख्च सवैघ्मीः तान् धर्मशब्देन अन्न अधर्मोऽपि गर्ते, नेष्कर्म्यस्य 
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रा्म्भविरोधिम्यस्सवैस्यः पापेभ्यो मोश्छयिष्यामि; मा द्युः ॥ ६६ ॥ 

ता॥इति कण्ठो क्तिद सनेन पूर्वल तदुपहारवाचोयुक्तेरसंगतत्वात्।यच्चा्^मामेकं सर्बारमाने समं सर्व॑भ- 
तस्थमी श्वरमहैमेवेवयेवमेकं शरणं त्रज; न मत्तो ऽन्यदस्तीत्यवधारयः इत्युक्तम् ; अचर तावन्न खन्दस्यैवं 
शक्तिः ; नच तदुपरोघेन लखाश्चणिकराथैस्वीकाे हेवं पश्यामः , प्रत्युत अहं त्वा सर्व॑पापेभ्यों मोश्चयि- 
ष्यासिः इत्या दिस्वारस्याद्राघवविमीषणा दिवच्छरण्यशरणागतयोर्गोप्त॒स्वरक्षितव्यत्वखक्षणो भेदः प्रती - 
यते । शाखरान्तराणि चैतद चिरोघेन पूर्वमेव स्थापितानि । यच्रात “सर्वधमौन् परित्यज्य इत्यनेन सर्व- 
कर्मस्वरूपसेन्यासविधिः › इति, इद मप्यध्यायारम्भोक्ततामसत्यागस्वीकरण्यम् 1 एतनिराकरणायेव सा- 
स्विकस्त्यागो ऽत भाष्ये दरिीतः । ननु कर्माधिक्तेष्वेवाय साच्विकराजसतामखरूपस्त्यागविकस्पः, स्वै- 

कर्मसन्यासिनां तत्वविदां मोहदुःखमूरत्यागासम्भवात् $ सात्विकत्याग ऽपि कर्मनिष्ठमधिङ्वयेवो च्यत 
इति तत्रैवास्माभिवीख्यातमितिचेत् - तदसत्, सामान्यतस्त्यागसन्यासरूपविषयत्वात्पश्नस्योत्तरस्यापि . 

सामान्य विषयत्वे प्रतीयते, ज्ञाननिष्ठानामपि नित्यनैमित्तिककर्मस्वरूपपरित्यागस्य प्रागेव दूषितत्वाच । 
यच्यानुगीतायासुच्यते--भनेवै धमीं नचाघमीं नचापिदहि अछमाद्चमी । यस्स्यादेकासने लीनः वृष्णीं 

किंचिदःचिन्तयन् इति, श्ञाने सन्यासङुश्चणम्' इत्यादि च; यच्च श्रीमति मागवते पुराणे--'तेस्माच्व- 

मुद्धबोत्खज्य चोदनां प्रति चोदनाम् । प्रजरति च निड़तति च श्रोतव्य श्चुतमेव च 1 मामेकमेव शरण- 
मात्मानं सर्वदेहिनाम् । यादि सवत्मिभावेन यास्यसि हछयकरुतोभयम्' इति; यान्यत्र ‹ त्यज धर्ममधर्मं 

च त्यज सत्याचते अपि । उभे सत्याद्रते त्यक्त्वा येन त्यजसि त्यजः इति । एवमीदशानि वचनानि 
साच्विकत्यागोक्तप्रक्रिययैव नेतव्यानि । समाधिद शातत्परेषु ठु वचनेषु न कश्चिद्विरोधः । भत्यज घर्म- 
मसंकल्पाद ध्म चाप्यर्दिंसया । उमे सत्यादते बुद्खया बुद्धिः परमेनिश्चयात्” इत्यादिषु च सास्िकर एव 
धर्मत्यागस्तत्तद्वचनोक्त इति सुव्यक्तम् । “मामकम् इत्यन्न च निर्विंशेषचिन्मातेक्यादि विवश्चां शधण्वन्तो 
बाला अपि परिदसेथुः । भाष्योक्तस्त्वेकञ्न्दार्यो वचनस्वारस्यपूवौपरशास्नान्तरसङ्गतः । एकचन्द- 
श्चात्यन्तप्रथग्भूतेष्वपि इश्यते । “अपेत्याहमिमां दहित्वा संश्चयिष्ये निरामयम् ॥ श्चमं मम सहानेन 
वैकल्वमनया सहः इति । तथा “्ानयणां नराणां च कथमासीत्छमागमः' इति प्रश्ने "मसुप्रीवयोरेक्यं 
देव्येव समजायत › इत्यादिषु । या ठु ‹ सर्वधर्मान्परित्यञ्य ° इत्यत्र विरोधि धर्ममान्लत्यागविषयत्वेन 
यादवप्रकारादीनां योजना; न तत्रा्थविवादः । सर्वधर्मानवद्यकरणीयानपि परित्यज्येति स्ठ॒तिरूपयो- 
जना ठु अपिदान्दाष्याहारादिभिरयुक्ता । अनियतधर्मपरित्यागोऽतर विवश्ित इति नारायणा्यैन्या - 

ख्यायामपि नाचुष्ानविरो धः।अपिचानादितः प्रश्टति समशामः-- प्रथमे तावदध्याये. ऽजजुनस्यास्थानननेद- 

प-पा॥ १२. मार. आश. २०. ७॥ ५ ॥ 

२. श्रीभागवते. ११-१२-१९४११५॥ ६. श्रीरामा. सु. २५-२. भ्कते राभेण संसमैः 

३. श्रीभारते शा.मो.३२३७-४०॥ २३२९-४) ¦कथय जानासि रक्ष्मणम् । वानराणां... समागमः 

॥ १००१ ४ ८ 4 = ष्ये, = 

__ ई. श्रीभारते. सा. मो. २३३७-४९१९॥ | .समद्खम्रीवयारक्य . . . समजायत्त' ॥ ९२ ॥ 

। 
। 

स।।चिवश्चितत्वात् , “ नाविरतो दुश्चरितात् › “लयज चमेमधमे. च इत्यादि श्चुति- 
स्प्रतिभ्यः सर्वधर्मान् परित्यज्य खंन्यस्य खवैकमौणि इत्येतत् {जामप्यकं सर्वात्मानं 
सम स दश्वरम् “अहमेव? इत्येवं शरणं बज, न मत्तः अन्यत् अत्ति इति 
अवधारय इत्यथैभ"अदहं त्वा त्वाम् प्वं निश्चितबुद्धि स्वैपापेभ्यः स्वेधमौधमेवम्धनङू- 
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ता॥कारण्यादि भिर्याख्नोकछङ्खनपरसङ्गप्ुनोपस्िपूवपक्चवुद्धिप्ररमनाय द्वितीयेनाध्यात्मसास्रमवतारित- 

मिदयेतावति स्वेघामविवादः। दवितीयाध्यायोक्तस्य योगादेरपि भगवानेवाराध्य इत्यत्रापि न विप्रतिपत्तिः। 
नीद्यादिविषयेः प्रोक्षणावघातादिशाख्नाथरपि हि स एवाराध्यते । स ठु तत्र न साक्षाद्धिषय इति प्रक. 

रणादिवलात्, साक्चाद्धगवद्योगिनश्च- “योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना* इत्यादिप्रस्तुल्य प्रतिपा- 
दयिष्यमाणत्वाचच समर्थितम् । चरृतीये योगाख्योपायांशमूतयोः क्रियायोगवबुद्धियोगयोः विमर्॑इत्येत- 
दपि “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ° इत्यधिकारिभेदवणनेन निरस्तम् । नच “दूरेण 
ह्यवर कर्म" इति प्रतिपादनास्तुल्यकक्ष्यत्वानुपपत्तिरिति वाच्य, तस्य तत्प्रकरणनिन्यकाम्यकमविषयत्व- 

स्थापनात् । ‹ यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् ? इत्यादिशछोकद्वये दष्टाचुश्चरविकविघयविव्रष्णस्य परमात्मकरतेः 

पुरुषस्य कृत्याचुष्ठाने प्रयोजना भावो ऽक्ृत्यकरणे प्रत्यवायाभावश्च प्रतिपाद्यत इति यदुच्यते, तदप्य- 
युक्त; "नाविरतो दुश्चरितात् इत्यादिविरोधोपपादनात्, तत एव “हत्वापि स इमाछ्छोकान् ` इत्या- 

देरपि वक्ष्यमाणस्या्रोदाहृतस्यान्यविषयत्वस्थापनात् । अथचेत्समाधिद शायां कर्तव्यान्तरामावोऽस्िन् 
ोकद्यये विवश्षित इत्यभिप्रायः, तदा त॒ मुक्तदखशायामिव वियेधाभावादम्यनुजानीमः। उक्तं च समा- 

धिदश्चाविषयत्वे षष्ठे तेरेव । तथाहि--““व संन्यास इति प्राहूर्योग ते विद्धि पाण्डव "इति शोके “समा- 

धिवेायामेव कर्मसन्यासः कार्यो नान्यथेति यावत्" इत्युक्तम्। आखश्क्षोर्ुनेयोगम्'इत्यच चेवं व्यञ्जित 
न्यस्य वरिनो योगेन सकलकर्म॑कारो व्यासः; तस्य कर्मपरित्यागो युक्तः, नान्यस्य इति। एतदेव 

व्रतीयचदु्पञ्चमेष्वपि मगवता प्रतिपादितसिव्यनुसघातव्यम् । व्रतीये तावत् भयस्त्वात्मरतिरेव स्यात् 
इत्यच्। चतुथेऽपि न्योगसन्यस्तकमीणम्' इत्य । पञ्चमेच रकर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते' इत्यत्र । 
तेनात्मरतीनां विनां योगारूढानामेव कमसन्यासो युक्तः ; तेषामपि खोकविख्यातानां स्वो काद री- 
भूतानां विदुषामात्मानुप्रहाभावेऽपि खोकानुग्रहाथं कमयोग एव युक्त इति भगवदभिप्रायो आद्य इति 
निगमि्तम् । यत्पुननिषिद्धानुष्ठाने प्र्यवायामावात्तद करणे प्रयोजन नास्तीति, एतत्तु तस्यामवस्थायम् 
अप्रसक्तोपन्यासः । यत्तु ^क्मणेव हि संसिद्धिमाखिता जनकादयः इत्य राज्ञामुषन्यासस्तद्वत्तान्ता- 

नामेव रोके प्रसिद्धत्वादिति, अलायमेव भाव उचितः । यच्वनन्तर पक्चान्तरमक्तम् "रेवं परपरामात- 

मिमं राजषयो विदुः? इति लिङ्ञाद्राज्ञामेवाय योगिनां कर्मा परित्यागोपदेदो नान्येषाम् ?इति,+तन्मन्दम्, 
अन्येषामपि कर्मसखरूपापरित्यागस्य सवत्र सुस्पषटत्वात्; अत एव हि चतुर्थे खयमेवोक्तम्। इइ केचित् 
“राजवंयो चिदु: ` इूत्यमिधानात्पूवेस्मिन्नध्याये निद दनां जनकोपन्यासात्,नवमे ऽध्याये ' रजविच्ा 
राजगुह्यम्” इति वक्ष्यमाणत्वाच राज्ञामेवास्मिन् मगवदुपदिष्टे योगेऽधिकारः, नान्येषामिति मन्यन्ते; 

पा॥ २. गा. &-४७॥ | ७. गी. &-२॥ 

२ गी. २-२॥ ८. गी. ६-३ ॥ 

३. गी. २-४९॥ ९. गी. ४-४१॥ 

४. गौ. ३ १७॥ १०. गी. ५-१२॥ 
५. गी. कठ. १-२-२४ ॥ | १९१. गी. २-२०॥ 

. गी. १८-१७ ॥ | २२. गी. ४-२॥ १३२. गी. ९-२॥ 

दा॥पेम्यः मोक्षयिष्यामि स्वात्मभावभ्रकारीकर्णेन। उक्त च 1 1 ज्ञान- 

दीपेन भास्वता? इति । अतः मा छुचः शोके मा कार्षीः इत्यथैः { ६६ ॥ 



न्छो. ६६. अद रो ऽध्यायः. ९.७९ 

तवातदयुक्त? नवमे ऽष्यायेच्िंयो वेदयास्तथा चद्रास्ते ऽपि यान्ति पदं गतिम् इति सर्वाधिकारस्य चदय 
णत्वात् 1 तस्मालप्रददनाथ राजां प्रह्त्तिविद्ेषाुपन्यासो नान्यंयेत्यभ्युपगन्तव्यमिति । यत्तु पञ्चमे 
सन्यासः कमधागच्च निःश्वसक्ररा्भा इल्युक्तसन्यासकर्मयोगाभ्यामनन्तर "सांख्ययोगो प्रथम्बाल्म 
रत्याद्क्तलाख्यय(गयास्यान्तरत्वोपपाद् न, तदपि मन्द. (्ञानयोगेन सांख्वानः कमयोगेन योगिनाम् 
दात व्रारुक्तप्रत्याभन्चानात्। नच प्रसिद्धिविरोधः, अस्मिञ् शान्ने तयोरेवमेव प्रसिद्धेः । नच "निदम- 
चलतकररादुभ। इत्युक्तंन पुनरुक्तिः-सग्रहवित्तररूपत्वा दिना तत्परिदारात् सर्व चवं सर्वेरभ्युपगमात् । 
यदपि "पण्डितास्तमदरिनः' इत्यत्र सर्वतारदिंस्यताबुद्धिरनुगराह्यताबुद्धिस्तर्वेषां भूताना मीश्वगनुमाह्य- 
ताङ्खादसाश्वरावरूततवद्दधश्व समद यनमभिप्रेतमिति, तात्रति न विवादः; चत तत्रानन्तरदक्तं न पु 
नाहसानुम्रदेषु फरसाम्ववुद्धिः ब्राह्यण्यादिविदोपतिरस्काये वाः कत एतत्एशान््रान्तरानुसारास्पमाणान्त- 
यनुसाराच' इति? अयमप्वात्मव्यतिरिक्तमिथ्यात्वादिवादिनां मतस्योपारम्भः. न पुनस्स्वतःपरस्परस- 
मानानामात्मनामौपाधिक्रसव्यवेषम्वा दिमतस्य, विषमदेडानामपि स्वरूपसाम्यदरने राल्नान्तरम्र- 
माणान्तरविरोधाभावात्, प्रत्युत तत्संवादाचेति । षष्ठोक्तयोगस्य विध्रवविदोषादिकं तसैव सस्प- 
छसरपपादितम् । दुरपहव च तैरपि योगिना वैविध्यम् 1 अत एव हि -योगिनामपि सर्वेषाम् ` इति 

शोके व्याचस्युः ‹ योशेनश्चित्तारम्वनवेचिच्याद्र हुति घाः। तेषु मय्यर्पित चित्तो मामेव श्रद्धया मजते, 
स मे युक्ततसो मत इति ह्याह इति।यो ऽत्माभेरिद सक्नेपनिस्तराभ्यासुषन्यस्तो योगः, स सर्वेभ्यो योगे- 

न्यदश्रेष्ठतमो सत इति च। +छन्दबरह्यातिवर्वतेः इवयेतदपि निवर्गातिलक्घनविषयपेव)भ्युपगन्तव्यम् । 

अज वेदद्वारा तत्फख्विवक्चाया खक्षितलक्षणासंक्रो चादिर्महान् क्लेशः । मप्योक्तथक्रिया तु श्ङ्खया- 
दिकया विवश्िते वक्तीति विदोघः । तपस्विभ्यो ऽधिको योगी" इति च्छोकरे यद्ुक्तम्-- "अत्र तपद- 
ब्देन वानप्रस्थधमौणां परिग्रहः; ज्ञानशब्देन ब्रह्मचारिघमांगा+कर्मच्ब्देन खख घमणाम्` इति, अथ 
विभागो निर्मुखः ; सतरष्वाश्नमेघरु स्वाश्नमाविरोधिना तपोज्ञानकर्मणां संमवाद्ययाश्रुतविसयेषामावाद्वान- 
परसथादिरक्चषणायाः प्रयोजना भावाच । सप्रमोक्त चेतना चेतनङ्पधरक्तिद्धवस्या पि बह्यस्वल्पादस्न्तभद्से- 
ऽस्मासिस्त्रतत्र समर्थितः । अपरपरक्ृतेरष्टधाविनागश्च यथाश्चत एवोपपन्न इति स्थापितम् । यच 

‹ रसो ऽहमप्छु ‡ इत्यादि खामानाधिकरण्यनिकौ दायोक्तं *समस्तकस्याणगुणसमषटिविमरदो ऽहम्, अतो 
मद शास्सवं सव॑ने कल्याणगुणा इत्यभिप्रायेणाह इति; तल तावद्रसःदिकस्याणयुणसमष्टिनं नगवत्स्व - 
रूपं, नचाप्राक्कवस्य विग्रहस्य श्राक्घतरस्ादिमयस्वम्; अतः परिश्ेषाद्रसःदीनामेत्र विग्रहत्वमुक्तं स्मात् ; 

तत्र समष्टिव्यषटिभाविनांदत्वोकतिनिष्फका । तस्मात्तदुत्प्तिताद धीन्यादिमिरेव सामानाधिक्ररण्यगम - 
निका समीचीना 1 मेदामेदनयेन कल्याणगुणतादास्म्यविवश्चायामकल्याणेरपि सर्वात्मिनस्तस्य तादा- 

त्म्यात् समस्तहेयास्पदत्वादि दोषप्रसङ्गः । प्वमुत्तरष्वपि सामानाधि त् भाव्यम् । अष्टमे च 
किं तद्रह्य" इत्यादि परश्चानामेकाधिकारिवेच्य विषयत्व तच्रैवास्माभिर्निराछ्रतम् । ब्रह्मायुर्दिवसकस्पना 
पौरुषाहोराच्रकल्पनामूरूमदाकद्पधक्रियोपन्यासश्च स्परत्यन्तरानुसारेणास्माभिरप्यम्युपगमादिरण्यगभं - 
दिवसावसाने महाप्रख्यवादिनामयमुपारूम्भः। `` ये प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमे ममः इत्यस्य परम- 

ग्र-पा॥ १. गी. ९-३२ ॥ | 2. गी. &-४४॥ 

२. गी. ५-२॥ | ७ ध &-४६ ॥ 

३. गो. ५-४॥ । <~ गा. ७-< ॥ 

४. गौ. ५-१॥ | ९. गौ. <-१९ ॥ 
५. गी. ५-४७ ॥ १०. गी. १५-&॥ 



९.५० श्रीमद्धगवद्भीतार्यां [श्छो. ६६. 

तद्ाव्योमविषयतायां सिद्धान्तविरोधामावे ऽप्यत्र परिञचद्धात्मविषयस्वे युक्तयस्तत्नैवावस्थापिताः। यत्पुनः 

“अमि्व्योतिः' शमो रात्रः 'इत्यत्राभिधूमराब्दाम्यामहोरात्रेकदे शमूतः कालविशेषो रक्ष्यत इति; तद- 

सत्, तत्तच्छब्दैरल देवय्यानपित्रयानाख्यगतिद्रयपत्यभिनज्ञानात् ,*नेते सती +इति निगमनात्+ ध्यत काटः 

इत्युपक्रमस्थकाटश्चब्दस्य काराभिमा निदेवतातिवाददिकभूयस्स्वविवक्षया स्थापितत्वाच्च । अतः ^ उद्- 

गयनपूर्वपश्चादःपूर्वाहसन्निपातते ब्रह्मविद्धिर्योगिभिरपुनराछृत्तये ` प्रयातन्यम्” इति नियमन मशक्यम् | 
दक्षिणायनापरपक्चापराह्रालिषु प्रयातानां योगिनां चान्द्रमसज्योतिः प्राप्य पुनरा्त्तिप्रतिपादनमुत्तरेण 

छोकरेन कृतमित्यम्यसत्, " निदि नेति चेन्न संबन्धस्य यावदेहभावित्वाद् द शयति चः? “अतश्चायनेऽपि 

दक्िगेः इत्यधिकरणाभ्यां दक्षिणायनराचरिमतस्यापि योगिनस्तेत्तिरीयोक्तम्रक्रियया चन्द्रसायुज्यपूर्वकं 

परब्रहमपरा्तथ पुनराद्च्योस्समर्थिततेनास्य छोकस्य साक्षाच्योगिव्यतिरिक्तधूमादिमागोचिताधिकारिषिष- 

यत्वव्यवस्थापनात् 1 यच कथ पुनरभ्रिञ्योतिधूमशब्द योयंथोक्तकाखविरेष परत्वमवगम्यत इति परिचो - 

दनापूक्कसुक्त श्वतिघु च स्प्रतिषु च समस्तासूद गयनपूर्वपक्षाहःपूर्वाहानां सामान्यतो देवकमीङ्खत्वो 

पदेद्ात्पयाणक्रालानुस्मरणस्यापि दैवैत्वाविदेषाच्छास््ान्तरेष्वनयेर्दैवकमैत्वेन दक्षिणायनादिषु वज॑न- 

प्रसङ्गात् इति।यत्पुनः"असमाहितचित्तानामपि सुकर खुखावगम श्वित्र फर प्रति भगवत्प्रपत्तिप्रकारं व - 
क्तु भगवानुवाच "इति नवमारम्मे व्याख्यातम्+तदपि पूर्वोक्तन्ञानिसाध्यानन्यभजनस्येव प्रपञ्चनपरत्वपर- 

तीतेसाक्रतम् । यच श्लानयज्चेन चाप्यन्ये इति शोके प्रकस्पितं 'सांख्ययोगाभ्यां समुच्िताभ्यामुपास- 
नमेकस्वेन उपासनं, विकस्पिताभ्यामुपासने ए्रथक्त्वेनोपासने, उद्धियोगो वाज ज्ञानखब्देन विवक्षितः; 

त त्राप्ययसेर्थः ‹ केचित्कर्मयोगवुद्धियोगाभ्यां समुचिताभ्यामुपासते ; केचित्केवठेन कर्मयोगेन; अपरे 
केवखेन बुद्धियोगेनेयेब बहुधोपासते ` इति । अचर सांख्ययोगादिग्रसञ्ञकं न किंचिदुः्यते । ५अह क्रतु" 

शत्याद्यनन्तरविवरणम्रन्थानुसारेण एकत्वपुथक्त्वयोरुपास्यविषयत्व सुस्पष्टम् । “अनन्याशिन्तयन्तो माम् 

इत्याद्य वु नचावद्वेभाविने योगञ्चेमायापि मद्धक्तेरेकान्तिभिर्दैवतान्तसयाणि धर्मान्तराणि वपिश्चणीया- 

नीत्यादिकं सर्वमङ्गीकृतमस्माभः । द्मे च ‹ विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिचः इत्यत योगशब्दस्य 

भगवक्र्योगविषयतया व्याख्यानमयुक्तम् › "दय मे योगमैश्वरम्" "एतां विभूतिं योगं चः इत्यादि- 

प्रयसिज्ञाविरोधात्,अनन्तरमरिमन्नध्याये तद्विस्तराद शंनाच। “मत्कर्मकृत्” इवयाययकाद शाध्यायान्तिमशछछो 

कस्तद त्तरमिव्यपि दूरव्यवधानात्तत्रापि विस्तराद शना निरस्तम्। विभूतिविशेषाणां कत्खलस्य च जग. 

तस्स्वरूपैकदे रतनां शतया सामानाधिकरण्यवणेनमपि प्रागुक्तसदोषत्वादिप्रसङ्गप्क्रियया परास्तम् | 
एवं श्री विश्वरूपविग्रहस्यावयवत्वेन विश्वस्य वर्णनमपि प्राक्ृताप्राङृतविभागादवधूतम् । द्वाद शोक्तस्या- 
क्षरोपासनस्य भगवदुपासनादद्धेदस्स्ववाक्यस्वारस्य पुरषोत्तमत्वादिप्रकरणान्तरेकरस्या दि भिस्छाधितः । 
यत्पुनः--मेदग्यपदे शास्तु कथचिदवस्थामेदमाभिव्य नेतव्याः ; अवस्थामेदश्चाज् निर्विंशेषनिलिल- 
वस्तुमाचरूपता, आविभूतसमस्तकल्याणरुणसमष्िरूपता च विवक्षिता- इति तदेतदनेकाष्षयव्याधात- 

विसंस्थुरुमाङ्कुमारमपहास्यम् ।अन्यत्र च दूषणप्रपञ्चना दिहोपरम्यते । जयोदशे क्षे्रज्ञविषये वक्तम्य सर्व 

पूर्वमेवोक्तम् । “ यतश्च तत् * इति पाठोऽप्रसिद्धः । तथापाठेऽपि ज्ानपरामशो ऽस्वरसः । क्षतस्य 

प्र-पा॥ १. गी. <-२४॥ ` ष्वनयोदेवैक्ैसखम्रति पादनेन इति वचैत्सस्यग्भाति ॥ 
२. गी, ८-२५॥ ¡ ६. गी. ९-१५ ॥ ७, गी. ९-१६ ॥ 
३. सारी. ४-२-१८॥ : < गी. १०-१९८॥ 

४, शायी. ४-२-१२॥ ९. गी* १०-७ ॥ 
१ ५९. दैत्रत्वाविशेषात्--इति;तदसत् , शास्वान्तरे- 
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ताानिलयत्वेनाहेतकत्व देवनं निर्दिष्ट इत्युक्तमिति चेत्सत्यसुक्त,दुरुक्तं व॒ तत्, “परहाभूतान्यहंकारः 'इत्या- 
दिना वन््यमाणस्य क्षेलस्याव्यक्तव्यतिरिक्तस्य समस्तस्यानिय्वसंप्रतिपत्तेः, ^तैस्मा दव्यक्तसुत्पत्न निरुण 
द्विजसत्तम । अव्यक्तं पुरुषे बद्मन्निष्कडे सम्प्रीयते ` इत्यादि भिर्नित्यस्याप्यन्यक्तस्थ परब्रह्मण्येकीभाव- 
प्रथग्भाववचनाच । यच ब्ह्यसूत्रपदेश्वैव' इत्य्ोक्तं --'ल्ेतादि तच्वव्यवस्थापनपराणि पञ्चरिखादिप- 

णीतानि सूलपदानिः इति, तदप्यनादेशिकं "पञ्चशिखादिम्रन्ये बह्मसूल्नप्रसिद्धयभावात् । यत्तु (द्धक्त 

एतद्िज्ञाय मद्धावायोपप्यते * इति निगमनाद्धगवानेव ` ज्ञेय यत्तत् प्रवक्ष्यामि ` इत्यन्न ज्ञेयत्वेनोक्त 
इति; रतैन्न;इति क्षेत्र तथा ज्ञानं शेयं चोक्त समासतः*इति निगमितानां चयाणामेतच्छन्देनानुवादात् + 
तत्र क्षेत्रज्ञानवत्कर्मवदयक्षेचनज्ञल्ानस्यापि मोक्चोपयो गित्वोपपत्तेः, क्षेचादिज्ञानरूपस्यापि शाखनार्थस्य 
सर्व॑प्ररासिवुभगवतस्समाराधनसरूपत्वेन “अद्धक्त एतद्विज्ञाय इत्यनेन विरोधाभावाच । यदपि चतु- 

द॑से (सेम योनिर्मदद्रद्य तसिन् गभ दधाम्यहम्” इत्यत्र परावरपरक्त्यो जीवाव्यक्त संज्ञयोरश्यो सिक्तो 
गभ इत्युक्तं, तल बह्मराब्दे नाव्यक्तस्य निर्दिष्टत्वात्तजच तद शाधानवचनस्य प्रयोजनामावात्, शक्षे्क्षि्- 
ल्संयोगात्"इत्युक्तस्य चात प्रत्यभिज्ञानात्, गर्भडाब्देन चेतनविवद्षैव युक्ता । ` र्वद्ारेषु देहे ऽसिच् 
प्रकाश उपजायते । ज्ञाने यदा तदा विन्याद्धिव्रद्ध सच्वमित्युतः इति -श्टोक्रे पकारज्चानखम्दयोः बाद्या- 
न्तरेन्द्ियब्र्तिविषयतया व्यवस्थापनमशक्य, विपरिवतंऽपि विरोधाभावाद्वक्ष्यमाणराजसतामसन्चान- 
व्यवच्छेदार्थं परकाराराब्दप्रयोगोपपत्तेश्च। रजः कार्य-छछोके रो भप्रत्र्तित्ंभोद्धव इति समस्ततया व्याख्या. 

नमयुक्तं,तथानध्ययनात्,"अप्रकाद्ो.ऽप्रवृत्तिश्च इति तमःकार्यश्छके सत्वका्यंप्कानिषेघवद्रजःकार्य- 
प्रचरत्तिनिषेधस्यापि प्रथगुषन्यासात्तस्परतियोगितया प्रदृत्तरिदह एयङ्गिदे शोपपत्तेः, ` आरम्भः कर्मणाम् ` 

इत्यस्य तु गोब्रलीवर्दन्यायेन निर्वाहात् । पञ्चदश्चेऽपि ‹ प्रपेयतः प्रदत्तः ° इति पाटोऽप्रसिद्धः । 
यदपि श्भमैवा्ो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः” इत्यत्र ससारिव्यतिरिक्तस्सवेंश्वरस्येव कश्चिद शो जीव- 
राब्दार्थतया प्रथमं व्याख्यायि ; तत्र यद्यपि अ्थैविरोधो नास्ति, तथापि विभूतिप्रकरणमध्यपाठादन्त- 
यीमिणस्तु शं्व॑स्य चाहं हृदि सन्निविष्टः” इत्यनन्तरमेव वक्ष्यमाणत्वात्, परमात्मांशविरेषे च जीवश - 
ब्दस्य परसिद्धिप्रकषी भावान्मानवादि शाखरान्तरपसिद्धेरपि "जीवभूतां महावाहो ' इति स्व्ास्रप्रसिदधर्व 
रवच्वेन स्वीकर्ठुखचितत्वात् "विरभयानुपसेवेत' इत्यल च प्रतिक्कूरोदासीनभोगेम्यस्सकोचस्य ्िष्टत्वादु- 
्रमणाद्युक्तेः, हद यन्याततिरन्तयामिणः स्वारस्यादिन्द्ियाधिष्ठानेश्वर्शन्द दे श्च तत्ताभ्नयन्तरि ससारिण्य- 

प्युपपत्तेः, “आत्मन्यवयितम्* इत्यत्र चार्मच्न्दस्य नानायेस पकरणोचितार्थपरिजहोपपततेः, मवदुक्ता 

द्वितीयैव योजना माष्यकृदभिमता समीचीति मन्या महे। "वेदश्च सर्वैरहमेव वेयः इत्यादौ बेदवेदा - 
न्तरब्दयोर्व्तव्य प्रागेवोक्तम् । " कैटस्थो ऽक्षरः › इत्यस्य जीवभूतपरप्रक्ृतिन्यतिरिकते मुक्ते इत्तिश्च 

साघुतरा । यत्तु घोडे परोक्तं -प्रकारान्तरेणाजैनस्य शोकमपनेतुं देवप्रकृतीनां रूपे ; तेषां परमक 

प-पा॥ २. गी. १२-५॥ 
<. गी. १४-११॥ 

२॥ ९. गी. १५-४ाी 

३. गी. १२२३-४ ॥ १०. गी. १५-७) 

४. गी. १२३-१९८ ॥ १२१. गी. १२५-१५॥ 

५. मी. १३-१२॥ १२. शी. ७-५॥ १३. गी. १५-९॥ 

६. गौ, १,४-२ ॥ १४. गी. २५-१२॥ 

७. गी. १३-२६॥ २५. गी. १५-१६॥ 

कक 
साकिम् अस्मिन् गीताराखे परं निश्रेयससाधनं निधिम् ! कि शानं, कमं बाः 



९.९५ श्रीमद्धगवल्यीतायां [च्छो. ६६-६७. 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन 

नचाष्चश्रृषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ 

रा॥इद् ते परमं गुह्यं खास मयाख्यातम्; अलपस्काय--अतत्ततपस त्वया न वाच्य 

[॥ल्याणप्रत्यासक्तेरज्जनस्य देवप्रकरृतिप्वमासुरपकृतीनां रूपः, तान्निमित्तता च सक्रङस्मानयजातस्यक्तम्। 

इति; तदयुक्तं शाख्रारम्भे ऽजुनस्य स्वप्रकृत्यनि धारणमूकूखोकप्रसङ्गा भावात्*अच् तत्प्रसङ्गे तद्पनादन- 

स्यापि प्रासङ्किकस्य युक्तत्वात्; अतः ^तस्माच्छाखं प्रमाण ते कायाक्रायञ्यवस्थिता इत नगमनानु 

सरेण भगवन्याधुनेयोक्तप्रक्रियया सास्रवश्यतेवाध्यायप्रधानाथः । सत्तदरो श्रद्धाच्रावध्य चास््रीयतर- 

विषय सिवययुक्तम् ; अनन्तरम्. अदाच्रविहितम्'इति एरथगमि घानात्।नच तन्न श्रद्धाचावध्यमाप समु 

चेतु शक्यं, तद नुक्तेस्तत्कृतयनपपत्तेश्च । ` ॐ तत्सदिति निदंशः! इत्यत्र सुस्लुणा यज्ञादिषु कि- 

चिद तेषां वीर्यातिश्ायाथमुपदिस्यत इत्ययुक्तम्. अमुमुश्चुणामपि तदविरोधाद्धिदषकाभावाच } अतो 
छक्चप दाख्रसिद्धस्य लिधा ` इत्यवमेवो्थं उचिनः । सष्टादये त्यागस्वरूपादि विवेके नातीव विरोधः 

-चरमटोके वक्तव्ये तु सर्वं सूक्तमस्मामिः । एवमन्येष्वपि भूतेषु मविष्यत्सु च श्रीमद्धीताभाष्येषु 

भगवद्यामुनाचार्थभाष्यकारमतानुमरण दि ओहः प्रशमयितव्यः । क्षुद्र स्वकितेष्वदूरविप्रकृष्टयोजनामे - 
देषु चोदासितव्यमिल्ल्मतिप्रसङ्धेन ¦ पिशा चरन्तिदेवगुतश्करयाद वप्रकाशमास्करनारायणाययन्ञस्वां - 
मिप्रथ्रतिभिः स्वस्व मतमास्थितेः पए्डयातेभाष्यक्रदधिः अस्मस्सिद्धान्ततीथकरश्च भगवनद्यासुनाचायभा- 

श्यकारादिभिरतिगीतपरििहीतो ऽय मत्र सारार्थः -- भगवानेव पर त्वम्, अनन्यद्ारणेयथाधिकारं तदे - 
काश्रयणं परमधर्मः -इति | ६६ ॥ 

एवं स्वोपदश्ेन प्रति्ठिततच्हितज्ञानस्य अजनस्य कर्तव्यविशेषोपदेरान्याजेन संप्रदायविधि- 
सिद्छयशमस्मिन् दाखत्रे ऽनीधिकारिग्स्तावद्यनक्ति - `इदं तेः इति शोकेन । * इदम् ° इति सामान्येन 
निर्दि पूर्वापसन्थस्थेः पदे विद्रणेति-इदं ते परम गुद्यं शाखं मयाल्यातमिति । अच तेशब्दः 
(इति ते ज्ञानमाख्यातम्ः इति श्टोकादाक्ृडः ; श्मेकस्थस्य तु तशब्दस्य त्वयति व्याक्रिया ]। अत- 

पस्कशब्देन तपःप्रारम्भमाच्ने कृतेऽपि श्रवणानधिकारित्वं विवक्षितमित्याद-अतक्षपसइति 1 ' यस्य 

प्र-पा॥ २. गां १&६-२४॥ | ४ गा- सं) 

२. गी र \9 - ५ 1) | ८५ श्वत. &- र द ध योगक्षिखोप न्व, २ „ अ, 

३. गी. १७-२३॥ ` (तस्यते कथिता ह्यथ: प्रकाशन्त महात्मनः "इति रोषः॥ 

ल॥आदो खित् उभयमिति ? । 

कुतः संशयः-- ' यत् ज्ञात्वाश्तमदयुदे  ‹ ततो मां तच्चतो ज्ञाच्वा विते त- 
द्नन्तरम् ` इत्यादीनि वाक्यानि केवखज्ञानात् निदश्रेयसम्राति दद्रीयन्ति 1 (कर्मण्ये 
वाधिकारस्ते ` ˆ कुर कर्मैव ` इव्येवमादीनि कमणाम् अवदयकर्तव्यतां दर्षयन्ति । एवं 
ज्ञानकर्मणोः कतेव्यत्वोपदेशात् खञु्ितयोरपि निद्रेयस््रदे तुत्वं स्यादिति मवेत् सं- 
शायः । 

कि पुनः अज्र पीमांसाफलम् १ । नु पतदेव एषाम् अन्यतमस्य परमनिदश्रेय- 
ससाधनत्वावधारणम् ; अतः विसत्तीणैतरं मीमांस्यम् पतत् ॥ 
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राीत्वयि वक्तरि-मयि चाभक्ताय काचन न वाच्यं.तक्ततपसे चामक्ताय न वाच्यमित्यर्थः; 

ताादेवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरोः इति श्रुत्यनुसारेणाह-त्वयि वक्तरि मयिचाभक्तायेति। अम - 
तत्वे विदोेषसकोचकामावात् । “मद्धक्तेष्वभिधास्यतिः इत्यनन्तरं भक्तावादरद्शनाच “कदाच. 
न" इत्यनेन तपसि सम्यगनुष्ठिते ऽपीति विवक्षितमित्याह --तप्षतपस्रचाभक्तायेति । पयेकपरिहर - 
णीयत्वाय च नञ्प्रयोगाच्रत्तिः । उत्तरोत्तरतीतत्वतात्पर्येण क मविदाष इत्यभिप्रायेणाह--भच्याप्य - 

शे॥आस्मज्ञानस्य तु केवरस्य चिदश्ेयसहे वुत्वं, मेदश्रययनिवर्तकत्वेन कैवस्यफकाव- 
सायित्वात् । क्रियाकारकफरूमेदघुद्धिः अविद्या आत्मनि नित्यम्रतता-- मम कमे, अ- 
द कर्ता अमुष्य फखाय इदे क्म करिष्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकालगप्रच्चत्ता । 
अस्याः अविद्यायाः निवर्तकम्*अयम् अहम् अस्मि केवखः अक्तौ अक्रियः अफूकरन म- 
त्तः अन्यः अस्ति कश्चित् इत्येचरूपम् आत्मविषयं ज्ञानम् उत्पद्यमानं +कमेभ्रच त्तिदेतुभ् - 
तायाः मेदघुद्धेः निवर्तकत्वात् । तुटाब्दः पश्चव्याच्चत्यथः । न केवखेभ्य कमभ्यः; न 
च ज्ञानकमभ्यां समुच्िताभ्यां निदश्रेयसघरासिः इति पञश्चद्धयं निवर्तयति । अका्यैत्वा्च 
निःश्रेयसस्य कर्मसाघनत्वाचुपपचिः ! न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन चा क्रियते । 

केवलज्ञानमपि अनथकं तर्हिं ? । 

न, अविद्यानिवतकत्वे खति दष्टकैवस्यफःलावसानत्वात् । अविद्यातमोनिव्तंक 
स्य ज्ञानस्य दष्टं केवस्यफटखावसानत्वं, रज्ज्वादि विषये सर्पौद्यञ्चानतमोनिवर्तकथदीप - 
भक्राद्ावत् । विनिचत्तसपौदिविकर्परज्ज्ुकरैवल्यावसानं हि भकारशफलम् ; तथा द- 
छा्थीनां च छिदिक्रियाञ्मिमन्थनादीनां उ्याप्रतकजीदि कारकाणां दैधीमावाश्चिदद्रौन््दि- 
फलात् अन्यफके कर्मान्तरे चा व्यापाराजुपपतच्तिः यथा, तथा दष्टाथौयां ज्ञानानिष्ठाकि- 
यायां व्यापृतस्य ज्ञा्रादिकारकस्य त्मकेवल्यफलात् कमांन्तरे भर्त्तः युपपन्ना 

इति न ज्ञाननिष्ठा कमैखहिता उपपद्यते । 
सुज्यच्चिद्ोजादि क्रियावत् स्यात् इति चेत्--न , कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थ- 

त्वायुपपत्तेः । कैवल्यफले हि श्चाने प्रासे सवेतः संप्टटुतोदकफेः करूुपतराकादिक्रिया- 

फखा्थत्वाभाववत् ,फलान्तरे तत्साध्नभूतायां वा क्रियायाम् जचित्वाजुपपक्तिः। नहि 

राञ्यपासिफरे कर्मणि उ्यापूतस्य क्षेजमाजघ्रास्िफखे व्यापारः; उपपदयते, तद्विषयं वा 

अित्वस्र् । तस्मात् न निश्रेयससाधनं कमे । नच ज्ञानकमेणोः समुष्वयः । नापि 

ज्ञानस्य कैवट्यफलस्य कमेखादहाय्यायेश्छा, अविद्यानिवतेकत्वेन विरोधात् । न हि त- 

मः तमसः निवतैकम् । अतः केवरूमेव ज्ञानं निदध्रेयसस्राध्यनम् इति । 

न ; नित्याकरणे प्रत्यवायपरानतेः, कैवल्यस्य च नित्यत्वात् । यत् ताचत् केवलज्ञा- 

नात् कैवल्यग्रास्सिः इव्यतत् , चत् असत् ; यतः नित्यानां कमणां (५ 

प्रत्यवायः नरकादिष्रािलश्चणः स्यात-- न प्ए्व॑ तर्हिं कमैभ्यो मोक्षे नास्ति इति अ- 

नि्मोश्च प्व 1 
नैव दोषः ; नित्यत्वात् मोश्वस्य । नित्यानां कभंणाम् अचुष्टानात् भत्यवायस्य अ 

श्रासिः, भ्रतिषिद्धस्य च अकरणात् अनिष्टरारीयचुत्पत्तिःः कार्यानां च वनात् इष्ट 

ब 20 
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रान चाद्यशरषवे-मक्तायाप्यशुश्रुषवे न वाच्यं ;नच मां योऽभ्यसूयति मत्स्वरूपे मदैश्व्यै 

ता यष्रैषव इति । अत्रापि सको चदेत्वभावात् पूवेवत्। ‹ अनह ते श्रद् धानाय मह्यम्” इति त्या च 
[व 3 #०.५ ५ सूः © % [र 

शुश्रूषा प्राधान्यमवगतम् । मामभ्यसूयाति-मह्यमम्यसूयतीत्यथः। “करषद्रहेष्यासूयायांनां ये प्रति कोपः" 

इति कर्मत्वस्यापि सिद्धत्वात् द्वितीयाजानपोदिता । मां प्रल्यसूयतीत्युक्तं भवति । विषयतो लश्चषणतश्च 

असूयां व्यनक्ति --मस्स्वरूपदत्यादिना)माम्' इति सप्रकारपरामर्छ इति भावः। क्रमानुरोधेन "नचा 

पर-पा१.कमेप. १२-१२-१३. स त्वमि खर्ममध्येषि | प्रयोजनभित्ययै यच् । स्थण्डिररूपा्नेस्खर्गप्रयोजन- 

सत्यो प्रनाहि तं श्रह्धानाय मद्यम्।सवर् रोका अग्रतत्व- | कत्वश्च-उपासनद्धारा । श्रह्धानाय-मोक्षश्रद्धावतते | 

म्भजन्त एनद् दितीयेन द्रणे वरेण, ॥--नचिकेता वरं । सर्गलोकेन तव करं सिद्धधतीत्यत्राह- स्वर्गलोका शति। 
दितीयम्परर्थयते सत्वम् -पुराणादिरसिद्ध सार्वह्यस्स्वम्, | स्वगा शाको येषान्ते -परमपदम्प्रातता इत्यथैः । शेषे स्प्टम्॥ 

स्वर्गप्रयोजनमर्चिं जानात्ि,.खर्गादिभ्यो यद्वक्तव्यः इति २. अष्टा. १-४-२७ 

दा शरीयाुपपतिः; वतेमौनश्चरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलो पभो गश्चये पतिते अस्मिन् 
छारारे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावात् आत्मनः रागादीनां च अकरणे सखरूपावस्था- 
नम् अयल्लखिद्धं कैवल्यम् इति । विवा 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरङूतस्य स्वगनरकादिपासिफखस्य अनारन्ध कार्यस्य उप- 
भोगाञुपपत्तेः श्चयाभावः इति चेत्--न ; नित्यकर्म जु्ठानायाखदुः खो पभोगस्य तत्फ- 
खोपभोगस्वोपपत्तेः 1 परायशित्तवद्धा पूर्वा पचितदुरितक्षया्थं निलयं कर्म। आरन्धानां च 
कर्मणाम् उपभोगेनैव क्षीणत्वात् अपुवौणां च कर्मणास् अनारम्भे अयलसिद्धं केवल्य- 
भिति । 

न ; ˆ तमेव विदित्वाऽतिखत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः इति अन्यः प. 
न्थाः मोश्चाय न विद्यते इति श्चुतेः, च्मचदाकारावेष्टनासम्भववत् अविदुषः मोश्चासख- 
म्मवश्चुतेः, श्ञानात् कैवल्यमाभ्नोति' इति च पुराणस्छतेः अनारभ्धफलानां पुण्यानां 
क्मेणां क्षयाुपपत्तेश्च । यथा पूरवापात्तानां दुरितानाम् अनारन्धफलानां स्यात् स- 

म्भवः । तथा पुण्यानामनारा्घफलानां स्यार्संभवः । तेषां च देहान्तरम् अकृत्वा 
श्चयाचुषपत्तौ मोश्चाजुपपत्तिः । धमा चमेहेतूनां च रागद्धेषमोहानाम् अन्यत्र आत्मक्षा- 
नात् उच्छेदाचुपपत्तेः धमोधमोच्छेदायुपपत्तिः नित्यानां च कर्मणां पुण्यफटत्वश्चुतेः, 
ˆ वणौ आश्रमाश्च खकमंनिष्ठाः* इत्यादिस्तेश्च कर्मक्षयाचुपपत्तिः । 

ये तु आडुः-- नित्यानि कमीणि दुःखरूपत्वात् पूर्वङृतदुरितकर्मणां फलमेव, न 
तु तेषां स्वरूपम्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अत्ति, अश्रुतत्वात् , जीवनादिनिमित्ते च वि 
धानात् इति । 

न, अधच्खत्तानां कमणां फर्दानासम्भवात् ; दुःखफरुविशोषाुपपत्तिश्च स्यात । 
यत् उक्तम् पूवेजन्मङूतदुरितानां कमणां फले नित्यकमौचुष्ठानायासदुःखं भुज्यत इ- 
ति, तत् असत् ¦ न हि मरणकाखरे फठ्दानाय अनङ्कुरीभूतस्य कर्मणः फलम् अन्यक- 

मौरञ्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्तिः । अन्यथा स्वरीफलोपभोगाय अद्चिदो्रादि- 
कमोरण्धे जन्मनि नरकफलरोपभोगाजुपपचिः न स्यात् । तस्य दुरितवुःखकिश्तेषपख - 
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[-क७ सामरदुणे्ु च काथितेषु यो दोषमाविष्करोति, न तस्मे चाच्यम् ; असखमानविभक्तिनि्दँ- 

चा स्तस्यात्यन्तपरिहरणीयताज्ञापनाय ॥ ६.७ ॥ 

ता॥्यसूयवे*इति वक्तव्ये प्रक्रमभङ्केन विरूपवाक्यकरणं केनाभिप्रयिणेत्यत्राद--असमानेति।"भसूय- 

कायादरजवेः 'असूयकाय मम्मादाः इत्यादि भिरदयामानवते प्रवचन निषिद्धम् । भगवत्यभ्यसूयाकत 

वु प्रवचनमव्यन्तपरिहरणीयमिति भावः। नच ---वाच्यम्' इत्यनेनानधिकारिषु प्रवचने प्रत्यवायस्सूव्वितिः। 

अचर “ मेधाविने तपलिने वा 'इत्यनयोर्विकस्योऽन्यत्र इः ;मक्तादेस्तु न तथा;अतो भक्त्यादिरदिताय 
न मेधाविने नापि तपस्िने वाच्यम्; सर्वरुणयोगे.ऽपे भगवलत्यभ्यसूयावते न वाच्यमित्युक्कं भवति ॥ 

प्र-पा॥१॥ | २१५ | इ ॥ 

दा॥त्वायुपप्तेश्च ; अनेकेषु हि दुरितेषु सम्भवत्खु भिन्न दुःसख्साधनफरेषु ।नित्यकम।चु- 
छानायाखदुःसखम्मज्फरेषु कल्प्यमानेषु न्ड सेगादि बाधनं निनं । न द राक्ख्ते 
कल्वयितुः निलय क मजु ष्ठानाखसदु ःख्मेव पूर्वोपाच्तदधुरितरूखें न शिरसा पा षाणवद्न(- 
दिदुःस्मिति । अथ्रङृतं च इदम् उच्यते- नित्यकमंचुछानायासदुःखं पूचरूत दुारंतक- 

मफलम् इति । कथम् १--अश्रसूतफखस्य हि पूनङूतदु{रतस्य क्षयः न उपपद्यत इत 
कृतम् । तत अप्रस्रूतफरस्य कर्मणः फर निल्यकमयुष्टानायास्रदु>खम् आदह मवचान्, 
न प्रसूतफूरस्येति । अथ सर्वमेकं पू्चमेव पू्च॑रूतं दुरितं प्रूतफलमेव इते मन्यते भ- 
वाच् १ ततः नित्यक्माजषछानायत्सदुःसखरमेव फरम् इति चशेषणम् अयुक्तम् । 1नेस्यक- 
मै वेभ्वानर्थक्य्रसङ्गश्च, उपमोगेनैव भसूतफखस्य दुरितकम॑णः श्चयोपपत्तेः । चख-- 
श्चुतस्य नित्यस्य इुःखं चेतत् फर, ननित्यकमोयुष्ठानायासयदेव तत् द दयते व्यायाम् 
वत् ; न तत् अन्यस्य इति कल्पनाचुपपचिः। जी वनादेनिमेतच्त च चिधानात् › नित्यानां 

कर्मणां पायश्ित्तवत् पू्चङृतदुरितफखत्वादु पपत्तिः । यस्मिन् पापकभ्णि निमित्ते 
यत् बिद्ितं भरायश्चित्तं, न तु तस्य पाषस्य तत् फलम् । अथ तस्क प्पस्य न(भच्तस्य 
म्रायञ्ित्तदुःखं कर, जीव नादि निमित्तेऽपि नित्यकमजुषछानायासदुःखं जकवनादि(नममि- 
तस्येव फर प्रसज्येत, निव्यघायश्चि त्तयोः नैमि्तिकत्वाकिदोकात् । 1 जन्यत्-- 
नित्यस्य काम्यस्य च अभ्मिद्धोजादेः अजुष्ठनायासदुःसखस्य तुल्यत्वात् नित्याजुछान्णयास- 
दुःखमेव पू्बैरतदुरितस्य फम् › न तु काम्याजुषछठानायासदुःस्तरम् इति ष्वेरेषोो ना 
स्तीति तदपि पूर्वैक्कतदुरितफरं भरसज्येत । तथा च खति त्नत्याना फदाच्रबणात् त- 
द्विधानान्यथायुपपच्तेश्च नित्या जुष्ठानायाखदुःखं पू्वछतदु रेत्फखम् इत अथांपत्तिक- 

ल्पना च अनुपपन्ना । एवं विधघानान्यथयुपपत्तेः अचष्ठानायासदुःखव्यतिरिक्तफल- 

त्वाुमानाच निल्यानाम् । विरोश्चा ; विरूढं च इदम् उच्यते नित्यकम्णा अचुष्ठी - 
यमानेन अस्य कर्मणः फं अज्यते इतिं अभ्युपगस्यमानि सर व उपभोगः नित्यस्य क- 
मणः फम् इति, नित्यस्य कमणः फरामाव इति विसम् उच्यते । कि काम्या- 
निदोजादो अयुष्ठीयमाने नित्यमपि अन्चिद्दोजादि तच्ेणेक अयुष्िततं भवतीति तदा- 
यासदुःखेनैव काम्याथिदोजादिफरूम् उपक्चीणं स्यात् › तत्तन्नत्वात् । अथ काम्या- 
निदोज्नात् अन्यदेव स्वर्यादि , तद चुष्ानायासदुःखमपि भिन्नं भरस्रज्येतं । न च 
तत् अस्ति, दष्टविरोधात् न ददि काम्यष्युष्ठानायाखडुम्स्राच् नित्याजुष्ठानायासदुःखं 
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द ॥ भिन्नं रद्यते । कि अन्यत् अविहितम् अध्रतिनिद्धं च कमै तत्कारफ- 
खं, न तु शाखचोदितं भरतिषिद्धः वा तत्कारुफरं मवेत् । तदा स्वगीदिष्वपि अ- 
छफखारासनेन उद्यमो न स्यात् अच्धिदहोजादीनामेव कमेस्वरूपाविशेषे अयुष्ठानाया- 
खदुःखमाज्नेण उपश्चयः निलयानां ; स्वगीदिमहाफरत्वं काम्यानाम् अङ्गेतिकतेष्यता- 
दाधिक्ये तु असति--फककामित्वमाजेणेति; तस्माच्च न निलयानां कम॑णाम् अर ष्टफ- 
लखामावः कदाचिदपि उपपद्यते । अतश्च अविद्यापूर्वकस्य कमणः वियैव युमस्य अश्चु- 
भस्य चा क्षयकारणम् अरोषतः; न निलयकमौचुष्ठानम् । अविद्याकामबीजं हि सवमेव 
कर्म।तथा उपपादितम्-अविद्धद्विषयं कम, विद्धद्धिषया सचैकमेसंन्यासपूर्विका ज्ञान- 
निष्ठा “उभौ तो न विजानीतः" °वेदाविनाश्थिनं नियं (ज्ञानयोगेन साङखयानां कर्म- 
योगेन योगिनाम्" “अज्ञानां क॑सङ्गिनां* “तच्वविच्च॒ महाबाहो .--गुणा गुणेषु वतेन्ते 
इति मत्वा न सज्ञतेः (सर्वकर्माणि मनसा खन्यस्यास्तेः (नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो 
मन्यत तत्ववित्" “अज्ञः करोमि इति ; आख्रश्चोः; कमे कारणम्, आरूढस्य योग- 
स्थस्य दाम पव कारणम् ; उदाराः जयोऽपि अज्ञाः, "ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् अज्ञाः 
कर्मिणः गतागतं कामकामाः कमन्ते"; * अनन्याञ्िन्तयन्तो मां यथोक्तम् आत्मानम् आ- 
कादटाकल्पम् उपासतः; ददामि बुद्धियोगं तं यन मासरुपयान्ति तेः अथौत् न कर्मिणः 

अज्ञाः उपयानन्तीति । भगवत्कमकोरिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणः अक्षाः ते उत्त- 
रोत्तरदीनफरल्यागावसानसाघनाः ; अनिदेदयाश्चयोपासकास्तु ‹ अद्धे्टा सर्वैभूता- 
नाम् ` इति आध्यायपररिसमान्षि उक्तसाधनाः; क्षेच्ाभ्यायायध्यायन्नयोक्तन्ञानसाध- 
नाश्च । अधिषठानादिपञखकदेतुकसखवैकभंसन्यासिनाम् आस्मैकत्वाकर्द्वज्ञानवतां पर- 
स्यां ज्ञाननिष्ठायां वतेमानाना भगवत्त्वावेद्ाम् अनिष्ादिकमफलचयं परमहंस - 
परिाजकानां दव्धभगवत्खरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति ; भवस्येव अन्येषाम् अ- 
ज्ञानां कर्मिणाम् असन्यासिनाम्--इव्येषः गीताशाखोक्तकर्तव्यार्थस्य विभागः ॥ 

अविद्या पूवेकत्वं स्ेस्य कर्मणः असिद्धमिति चेत्--न ; ब्रह्महत्यादिवत् । थद्य- 
पि शाख्ावगतं निलय कर्म ; तथाऽपि अविद्यावत पव मवति । यथा प्रतिषेधशाखा- 
चगतर्मापे ब्रह्महल्यादिक्षणं कम अनथैकारणम् अविद्याकामादिदोषवतः भवति अ- 
न्यथा अच्रुच्यज्रुपपत्तेः । तथा नित्यनेमित्तिककाम्यान्यपीति ॥ 

देहव्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते भड्त्तिः नित्यादिकर्मु अुपपन्ना इति चेत्, न; 
चखनात्मकस्य कमणः अनात्मकवैकस्य “ अदं करोमि" इति पचृत्तिद शनात् ॥ 

देदादिसङ्घाते अर्हभ्रस्ययः गौणः, न मिथ्या इति चेत् , न ; तत्का्यँष्वपि गोण. 
त्वो पपत्तेः । आत्मीये देदादिसङ्काते अ्हयलययः गौणः, यथा आस्मीये पुञ्चे 'आत्मावै 
पुत्रनामाऽसि इति, लोके च "मम ध्राण प्व अयं गौः इति, तद्वत् । नैवं मिश्याप- 
ल्ययः | मिथ्याप्रल्ययस्तु स्थाणुपुरुषयोः अग्रह्यमाणविशेषयोः । न गौणप्रल्ययस्य मुख्य- 
कायाथ्ता, अधिकरणस्तुत्यथत्वात् दुक्षोपमाह्ब्देन । यथा “सिदो देवदत्तः (अ- 
श्चेः माणचकः* इति सिह इव अश्चिरिव कऋरौर्यचैज्गव्यादि सामान्यात् देवद त्तमाणवका- 
धिकरणस्तुल्य थमेव, न तु सिहकायम् अश्चिकार्थं वा गोणब्द्रस्ययनिमित्त किचित् 
साध्यते , मिथ्याप्रलयययकाय॑ तु अनर्थम् अजुभवति इति । गोण्रव्ययविषयं जानाति 
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दो॥ निष सिंहः* "नायम् अ्भिः” इति । तथा गौणेन देदादिसक्कातेन आतमना कृतं कमे न 
सुख्येन अदहंपरत्ययविषयेण आत्मना कतं स्यात् । न हि गौणश्िहाभिभ्यां कृतं कम॑ मुख्य 
लहाभ्ेञ्या कृतं स्यात् । न च कौर्येण वरङ्गल्येन चा मुख्यसिहान्न्योः काय किञ्चित् क्रि- 
यते, स्तुल्यथत्वेन उपक्षीणत्वात् । स्तूयमानौ च जानीतः “न अदं सिंहः" ‹न अहम् 
अश्रेः इति ; न हि (सहस्य कमे ममः अभ्नेश्च' इति ! तथा "न सङ्कातस्य कर्मं मम 
खुख्यस्य आत्मनः इति प्रत्ययः युक्ततरः स्यात् , न पुनः "अहं कतां मम कम इति । 
यच्च आडु; “आत्मीयः स्नतीच्छापयन्नैः क्महेतुभिः आत्मा कम॑ करोतिः इति ; न, 

तेषां मिथ्याप्रलययपूवेकत्वात् । मिध्याप्रत्ययनिमित्तष्टानिष्ठाचुमूतक्रियाफलजनितसस्का- 
रपूवेका दि स्छतीच्छाग्रयज्ञादयः।यथा अस्मिन् जन्मनि देहादिसङ्घाताभिमानरागद्धेषा- 
देतो धमौघमोँं तत्फलाुभवश्च, तथा अतीते अतीत तरेऽपि जन्मनि इति अनादिः 
अविद्याङृतः संसारः अतीतः अनागतश्च अनुमेयः । ततश्च सर्चकररसन्याससदितक्ञान - 
निष्ठया आलयन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम् । अविदयात्मकत्वाच् देहाभिमानस्य, त- 
निवृत्तौ देहाचुपपत्तेः संसारापपत्तिः । देदादिसक्घाते अभिमानः अविद्यात्मकः । न 
दि खोके (गवादिभ्यः अन्यः अदं, मत्तश्च अन्ये गवादयः इति जानन् तान् “अहम् 
इति मन्यते कथित् । अजानस्तु स्थाणै पुरुषतिज्ञानवत् अविवेकतः देह्।दिसङ्काते कु 
यात् “अहम् इति प्रत्ययं, न विवेकतः जानन् । यस्तु “आस्मा ये पुत्रनामाऽसि" इ- 
ति पुञे अहंपत्ययः, स तु जन्यजनकसम्बन्ध निमित्तः गौणः । गौणेन च आत्मना भो- 
जनादिवत् परमाथात्मकायं न शाक्यते कठुम् गौणसिद्ा्िभ्यां मुख्यसिहाश्भिकार्यवत्॥ 

अदृष्टविषयचोदनापरामाण्यात्. आत्मकतन्यं गोणेः देदन्दरियादि{भः क्रियत एव इ- 
ति चेत्--न ; अविद्याङृतात्मत्वात् तेषाम् । न गौणाः आत्मानः देदेन्दरियादयः; किं त- 
हिं {--मिभ्याप्रत्ययेनेव अनात्मनां सताम् आत्मत्वम् आपायते,तद्धावे भावात्, तदमा- 
वे च अभावात् । अविवेकिनां हि अज्ञानकाटे वाखाना ददयते दीः अहः “भरः 
अहम् ' इति दृहादे सङ्घाते अहम्रल्ययः 1 न तु चवोकेनाम् “अन्यः अहं देदादेसङ्घा- 

तात्' इति जानतां तत्काठे देदादिसङ्घाते अप्रत्ययः भवति । तस्मात् मिथ्यापरत्यया- 
भावे अभावात् तत्कृत एवः न गौणः । पृथग्यरद्यमाणवेरोषसामान्ययोद्दिं सिदे बदृत्त- 
योः अशिमाणवकयोर्बा गौणः प्रलयः शाब्द्श्रयोगो वा स्यात् , न अगरह्यमाणविरेषसा- 
मान्ययोः । यत्तु उक्तं 'श्रुतिप्रामाण्याच्" इति तत् न, तत्प्रामाण्यस्य अद एविषयत्वत् । 
प्रत्यक्षाददेप्रमाणाचुपङन्य हहं विध्य जान्नदहदान्ाद्सान्पसाचनसस्वन्य श्रुतः प्रामाण्य; 

न प्र्यक्लादिविषये, अदष्टददोनाथविप्त्वात् पामाण्यस्य । तस्मात् न दष्टमिथ्याक्ान- 
निमित्तस्य अर्दभत्ययस्य देहादिसह्काते गोणत्वं कल्पयितुं शक्यम्. । न हे श्रुतिातम्पि 

"शीतः अशनिः अध्रकादी वा इति ब्रुवत् प्रामाण्यम् उपेति । यदि ब्रूयात् ` शीतः 
अध्चिः अप्रकारो बाः इति, तथापि अथोन्तरं श्ुतेः विद श्चित्तं कल्प्यम् , प्रामाण्या- 
न्यथाञुपपत्तः, न तु प्रमाणान्तरविरुद्धं खवचनविरुद्धं वा क्त्यम् ॥ 

कर्मणः मिथ्याप्रत्ययवल्कठकत्वात् कठुः अभावे श्वुतेः अधामाण्यमिति चेत्-न ; 
ब्रह्मविद्यायाम् अथैव्वोपपत्तेः ॥ 
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दाधकमेविधिश्चुतिवत् ब्रह्मवियाविधिश्ुतेरपि अप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्-न; बाध 
कथत्ययायुपपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्याविधिश्चुल्या आत्मनि अवगते देहादि सङ्कते अर्द॑परल्य- 
यः बाध्यते, तथा आत्मन्येव आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कर्थोचिद्पि बाधितुं 
शाक्या, फलान्यतिरेकात् अवगतेः, यथा अधिः उष्णः प्रकाद्श्च इति । नच प्वंक- 
मविधिश्चुतिः अप्रामाण्यं, पूर्वपू्ैश्रदरत्तिनियोघेन उत्तरो त्तरापूवप्रृत्तिजिननस्य प्रत्यगा- 
स्मीभमुख्येन प्रच्स्युत्पादना्थत्वात् । भिभ्यास्वेऽपि उपायस्य उपेयस्रत्यतया सव्यत्वमे- 
च स्यात् ; यथा अथंवाद्ानां विधिन्लेषाणाम् , खोकेऽपि बारोन्मन्तादनां पयञदौं 
पाययितव्ये चूडावधेनादिवचनम् । भ्रकारान्तरस्थानां च साक्चादेव बा प्रामाण्यं सद्धं, 
राक् आत्मज्ञानात् देहाभिमाननिषित्तपत्यक्चादिभ्रामाण्यवत् ॥ 

यत्तु मन्यते-खयम् अव्याभियमाणोऽपि आत्मा सन्निधिमात्रेण करोति, तदेव 
मुख्यं कतैत्वम् आत्मनः, यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यत इति प्रसिद्धं स्वयम् अ- 
युध्यमानोऽपि सन्निध्ानदेव जितः पराजितश्चेति, तथा सेनापतिः वाचेव करोति 
क्रियाफटसम्बन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च दष्टः । यथा च ऋत्विक यजमानस्य, तथा द्- 
दादीनां कम आत्मरृतं स्यात् , करस्य आत्मगामित्वात् । यथा गा ्रामकस्य रोहभा- 
मयित्रत्वात् अव्यापृतस्येव मुख्यमेव कतैत्वम् , तथा च आत्मनः इति । 

तत् असत् ; अकुर्वतः कारकत्वध्रसङ्गात् । 

कारकम् अनेकश्रकारमिति चेत्-न ; राजगप्रश्चतीनां मुख्यस्यापि कवैत्वस्य दक्षै 
नात् 1 राजा तावत् खन्यापररेणापि युध्यते ; योधानां च योधयितृत्वे धनदने च सुः 
ख्यमेव क्वृत्वं, तथा जयपसज्ञयफलोपभोगे च । यजमानस्यापि परधानल्यागे दृक्षिणा- 
दाने च मुख्यमेव क्तैत्वम् । तस्मात् अव्याप्तस्य कठैत्वोपचारो यः सः गौणः इति 
अवगम्यते । यदि मुख्यम् अन्यत् कतेत्वं स्वव्यापारखक्षण न उपलभ्येत राजयजमान- 
प्रथ्च तीनां, तदा सनिःशमात्रेणापि कवत्वं मुख्यं परिकस्प्येत यथा श्रामकस्य खोद- 
श्रमणेन , न तथा राज्यजमानादीनां खव्यापारो नोपरभ्यते । तस्मात् सन्निधिमाज्रेण 
कैतवं गौणमेव । तथा च सति तत्फरुसम्बन्धोऽपि गोण पव स्यात् । न गौणेन मु- 
ख्यं कायं निर्वत्यते । तस्मात् असदेव पतत् गीयते *देदादीनां व्यापारेण अव्यापृतः 

` आटा कतो भोक्ता च स्यात् इति । श्रान्तिनिमित्तं तु स्वैम् उपपद्यते, यथा सते ; 
मायायां च प्वम् । न च देद्ाद्यात्मभ्रययभ्रानेतसन्तानविच्छेरेषु खुषुिसम\घानादिषु 
कलेत्वभोक्तृत्वाद्यनथंः उपरभ्यते । तस्मात् ्र(न्तिप्रययनिमित्तः पव अयं संसारभ्र- 
मः, न तु परमार्थः, इति सम्यग्द दनात् अल्यन्त पव उपरमः इति सिद्धम् ॥ 

सवं गीताशाखा्थम् उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये, चि सेषतश्च अन्ते इद् शाखा 
अेदाढ्ांय सङ्कपतः उपसंहारं कत्वा, अथ इदानीं शाखसपदायविधिमाह--इ्दं रा- 
खं ते तव दिताय मया उक्तं संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरदिताय न वाच्यम् इ- 

ति व्यवदितेन सम्बध्यते । तपखिनेऽपि अभनक्तान गुरौ देवेच भमक्तिरदहिताय क. 
द्षचचन कस्याचदपि अवस्थायां न वाच्यम् । भक्तः तपसी अपि सन् अद्ुश्चषुः यो मव- 
ते तस्मे अपि न वाच्यम् । न च यो मां बाङ्देवं पारत मयुष्यं मत्वा अभ्यसूयति आ- 
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य इदं परमं गह्य मद्धक्तेष्वभिधास्वति । 
भक्ति मयि परां कृता मामेवेष्यत्यसंज्ञयः ॥ ६८ 

रा॥इद् परमं गद्यं मद्भक्तेषु योऽभिध्रास्यति--व्याख्यास्यति, सः मयि परमां भक्ति 
त्वा मामेवैष्यति, न तच संदायः ॥ ६८ ॥ 

नच तस्मान्मचुष्येषु कथिन्मे भियढृत्तमः। 
भविता नच मे तस्मादन्यः भियतरो भुवि ॥ ६९ 

सर्वेषु मयुष्येष्वि तः पूवं तस्मादन्यो मचुष्यो मे न कथ्ित्परियङ्ो.ऽमूत्; इत उ- 

ता्नौअथाधिक्रारिविशेष्रष्ववद्यवक्तव्यत्वं तेषु वचनस्यापवर्गाख्यफल्पर्थवसाने चोच्यते-- “यदम् ” 
इति शरोकेन । “मद्धक्तेषु" इत्यनेनेवातपस्कलवादिदोषा देत्सारिताः, सितमनसां तेषां तदसंभवात्। 
° श्रावयेचुयो वर्णान् › इत्येतावता स्वेषु वक्तन्यम् , तेष्वेव मद्धक्ता एव श्रवणाधिक्रारिण इत्युक्त 
भवतिअज्रामि धास्यतीव्यर्थश्रावणपय॑न्तमित्याह--व्याख्यास्यतीति। यद्धत्तवखात् सः इत्यध्याद्तम्। 
योग्येषु व्याख्यानमपि कर्मयोगादिकोरो, भच्ियोगाङ्करे वा निविष्ट परभक्तिं जनयतीति "भक्तिं मयि 
परांकृत्वाः इत्युच्यते । "मामेव इत्यव धारणेन मद्धीतान्याख्यायिनो न क्षुद्र फटेषु सङ्गं जनयामीत्याभि - 
वरेतम् । फठितमाह-- न तत्न सदायदति । “असंशयः इति संदाय एव वा निधिध्यते ॥ ६८ ॥ 

सखशाल्नव्याख्यानस्य खप्रातिस्राधनव्वे दारमुच्यते--'नच तस्मात्” इति शोकेन! पियङ्त्तमत्वपि- 

यतरत्वयोहैतुकार्यभावेन^मविताःइत्युपात्तक्रिययेवान्वये खभवत्यपि कालचयवतिनिषेषेऽ्थगौरेण तात्प - 
्यृसिद्धवर्थं -मयुष्येभ्वितः पूर्वमिवयादुक्तम्। ननु शाख्रस्याधिक्रारी अपेक्षितः, अतस्छ तावद्वक्तन्यः; 

प्र-पा॥ १. भारते-शा-मो. ३३५-४८ ॥ 

श॥त्मप्रदासादिदो षाध्यारोपणेन ईश्वरत्वं मम अजानन् न सहते,असावपि अयोमभ्यः, त- 
स्मै अपि न वाच्वम् । भगवनि अनखूयायुकताय तपसखिने भक्ताय श्युश्रषवे वाच्यं श्चा- 
स्त्रम् इति सामर्थ्यात् गम्यते । तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयोः विकल्पद्ं 

नात् शयुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपखिने तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम् । शुश्रूषाभ्परक्तवियु- 

ताय न तपखिने नापि मेधाविने वाच्यम् । भगवति असूयायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि 
न वाच्यम् । गुरुदयुश्चूषाभक्तिमते च वाच्यम् इत्येषः दास्त्रसप्रदायविधिः ॥ ६७ ॥ 

सम्धदायस्य कलैः फलम् इदानीम् आह--यः इमं यथोक्त परमं पस्मनिदशेयसरा्थं 
केटावायैनयोः संवादरूपं भ्रन्थं गुद्यं गोप्यतमं मद्धक्तेषु मयि भक्तिमत्छु अभिधास्यति 

वश्च्यति, ग्रन्थतः अथैतश्च श्थापयिष्यतीव्यथेः, यथा त्वयि मया । सक्ते: पुनग्रैहणात् म- 

क्तिमाज्ेण केवलेन दास््रसम्प्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते । कथम् अमिघाकसयति इति १ 
उच्यते--मक्ि मयि परां कृत्वा (मयवतः परमगुरोः अच्युतस्य इुश्चषा मय कियते 
इव्यव छववत्यर्थः । तस्य इदं फरम्- मामेव एष्यति मुच्यते पव । असंशयः अव ॒सं- 
दायः न कतैन्यः ॥ ६८ ॥ 

किञ्च--न च तस्मात् शाखससखम्पदायङूतः मदुष्येषु मयुष्यणां मध्ये 

कश्चित् मे मम पियष्ृश्मः मतिरायेन भरियकरः › अभ्यः मियङलमः नाश्ल्ेष 
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रात्तरंच न भविता, अयोग्यानां प्रथममुपादानं योम्यानामकथनादपि तत्कथनस्यानिष्ठ- 

तमत्वात् ॥ ६९ ॥ 

अध्येष्यते च य इमं धम्य संवादमावयोः । 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्स्यापिति मे मतिः॥ ७० 
य इममावयोध्वम्यं संबादमष्येष्यते, तेन ज्ञानयज्ञेनाह मिष्ठस्स्यामिति मे मतिः- 

असिमन् यो ज्ञानयज्ञोऽमिध्ीयत्ते, तनाहमेतदध्ययनमा्रेणेष्टस्स्यामित्यथः ॥ ७० ॥ 

तााअनधिक्रारी लु तत ए थौद्ब्युद स्यतते;प्रधानतमाद धिकारिणो नन्तरं वा व्यवच्छे्तयानधिकारी 
वक्तव्यः ; इह तु तद्वैपरीव्ये कं निवन्धनमिव्यत्ताह--अयोग्यानामिति । तत्कथनस्य -अयोग्यान्प्रति 
कथनस्मेत्य्थः । अनिश्तमत्वात्-अनिष्टतमत्व्ञापना्थमिःयर्थः। योग्यानामकथनस्या निष्टत्वं ‹ प्रोवाच 
तां तत्वतो ब्रह्मविन्याम् इति ब्रह्मविद्याप्रवचनस्य वेैषत्वात् । परोवाच--म्रनूयादित्यथः, छन्दसि लङ- 

ठद्ग किटः" इति विधानात् । अम्यथा (स गुसुमेवाभिगच्छेत्, इति प्रथमेन वाक्येनानन्वयात् ॥६९॥ 
एवमुपदेष्टः फलमुक्तम; अथ शब्दतोऽर्थतश्च गुरुसकाशादध्येवुः फलमुच्यते--“ अध्येष्यते 

इत्यादिना -छोकंदयेन । 'श्रणुयात्ः इते परेरघीयमानपाटश्चवणमाल वा । “अध्येष्यतेः इति-- नहि 

सर्वज्ञस्य मगवतो भविष्यद्धारतनिवन्धा्वेक्षणेन सखसंवादाध्ययनमावित्वोक्तिः ; अपितु मूतावेक्षणेन। 
महाभारतं हि धृतराष्टायुत्पत्तेः प्रागेव भगवत्प्रसाद न्घ दिव्यचक्षुषा भगवता व्यासेन निबद्धम् । अनु- 

ज्ञात च रिष्येभ्यः ; तैश्च (नारदो ऽश्रावयदेवानाितो देवलः पितृन् । गन्धर्वयक्षरक्चांसि आवयामास 

वै शुकः इति मानुषग्यातिरिक्तेषु ोकेषु प्रकाशितम् । मानुषे त॒ लोके जनमेजयपुरस्करेण प्रकाश्च- 

ष्यते । तदपेक्षयोक्तम्--“अ्येष्यते इति । उपनिष्रत्सारत्वादध्ययनोक्तिः । कथितं चाश्रमवर्णने क- 
विभिः “ अनवरताधीतमगवद्भतम् ` इति । ‹ श्रेधान् द्रव्यमया्यञ्चाज्ज्ञानयज्ञः परंतप › इति यः प्रथम- 

षरके सानयज्ञो ऽभिहितः, नासावत्र विवक्षितः ; अपितु भक्तियेगपरकरणे शानयन्ेन चाप्यन्ये यजन्तो 
मामुपासते" इति यो भगवद नुरसंधानविशेषरूपो ज्ञानयज्ञ उक्तः, स एवात्र शाछ्रसारभूतो विवक्षित 
इत्यभिप्रयिणाद--अस्पमिन् यो ज्ञानयज्ञइति । विधिजपोपांद्यमानसानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वादि- 
रिष्टः । पएतदध्ययनमाजरेणेति--अयममिप्रायः- शधो ऽश्वमेधेन यजते । य उ चैनमेवं वेदः ° ध्येयं 
क्रतुमधीते तेनतेनास्येष्ट मवति इत्यादिषु यथा तत्तत्करत्वध्ययनस्य तत्तुस्यफठ्ता, तथात्रापि ज्ञानयज्ञ- 
कद्धगवत्प्रीतिजनक्रत्व तद्रीताध्ययनस्य -- इति | ७० ॥ 

प्र-पा॥ ९. मुण्डको. १-२-१३ ॥ | -४. गी- ४३३ ॥ ५. गी. ९-१५ ॥ 
२. अष्टा. २३-४.६ ॥ | 8. अश्वमेधे. २. भरने ॥ 
३. हामारते ॥ ७. आरण्यके. २. प्रश्ने ॥ 

र ॥ इव्यथः बतमानषु । न च माता भविष्यत्यपि काटे तस्मात् दवितीयः अन्यः 
भरियतर; भ्रियङ्ृत्तरः मुवि खोकेऽस्मिन् न भविता ॥ ६९२. ॥ 

याञपप--अच्यव्यत च पारघ्यात यः इम धम्य स॑वाद्रूपं प्रन्थम् आवयोः, तेन इदं 

छृतं स्यात् । ज्ञानयज्ञेन  वेध्रजपोपाद्युमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञः मानसत्वात् विधि- 
षछरतमः इत्यतः तेन ज्ञानयक्ञेन गातारा खस्य अध्ययनं स्तूयते ; फरूविधिरेव वा, देव- 
तादिवेषयज्ञानयक्ञफलतुल्यम् अस्य भवतीति- तेन अध्ययनेन अहम् इः पूजितः स्यां 
भवेयम् इति मे मम मतिः निश्चयः ॥ ७० ॥ 
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श्रद्धावाननसुथशथ खणुयादपि यो नरः| 
सोऽपि ुक्तञ्युभाषटीकान्पाप्नुयास्पुण्यकमेणाम् ॥ ७१ 

-रा।शरद्धाचाननस्ुयुज्ध यो नरददयणुयाद् पि, तेन वणमाज्ेण साऽपि मर्ििरोधि- 
पापभ्यां मुक्तः पुण्यकमणां मद्धक्तानां खोकान समूहान् भरष्प्डुयात् ॥ ७२ ॥ 

कचिदेतच्छ्रतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्मोहः परणष्ठस्ते धनञ्जय ।॥। ७२ 

मया कथितमेतत्पाथै त्वयार्वादितेन चेतसा कच्चिच्छ्रतं, तवाज्ञानसम्मोहः कञ्ि- 
त्पणष्ठः, येनाज्ञानेन मूढो न योत्स्यामीत्यु क्तवान् ॥ ७२ ॥ 

-----------~---~-~~~-~ --~- 

ता ्नद्धावाननसूयुश्च "इति चकाराद जायुषक्तानामपि प्रागुक्तानां प्रणिपातपरिप्रभसेवानां अष्टणम् | 
“णुयात्' इत्यनेन आचार्यसक्राह्यादिति गम्यते । श्रूयतेहि-- ्द्धिक्ञाना्थं ख गुखमेवामिगच्छेत् ? 
इति । 'आचायाद्धेव विया विदिता साधिष्ठ प्रापत्” इति । एतेन स्वयं मन्थनिरीश्चणमन्यायेनान्य - 

स्माद्रइण च व्यवच्छिद्यते । सो ऽपीति विरम्बस्स्छ्व्यते । तेन मक्तिविराधिभ्या मुक्तइत्युकतम् । 
अन्यथा विध्यन्तरेवर््यादि प्रसङ्ग इति मावः । अर्थन्ञानादिमतश्च केसुत्यमपिशब्देन व्यञ्जितम् ! पव- 

चनपठनयो मश्षिकान्तफलस्य पूर्वमुक्तत्वात्सहभावेनाग्नयप्रायन्यायाच्छ्वणेऽपि तादृ स्षफकर भगवद भि~ 
परेतं स्वीकठमुचितम् । नरककस्थसवगा दि प्रासेरनभि मतत्वान्मद्धक्तानां --खोकान्छसरहानित्युकम् 1 

अचर पाठश्रवणादिग्रीतो भगवान् स्भक्तान् प्रापयति 1 मगक्दधक्तानां प्रािर्हिं योगोपदेश्चादिद्धारा 

मोश्चाय स्यात् ॥ ७१॥ 

अथार््जुनस्य विदितारशयो ऽपि भगवानादरेणाविस्मरणायोपदे शसाफस्य जिज्ञासमान इव प्रच्छ- 
ति--कञ्चिदिति । एतदिति अ्थपर्यन्तत्वाच्छरुतमित्ययैः । धीप्यन्ते मत्करथितमेतर्कि निरर्थकम - 

त्यभिप्रयिणेतच्छब्द इत्याह--मया कथितमतदि ति) अज्ञानसमोंहः ऊचित्प्रणष्ट इति श्रुतफलानुयोगः। 
अज्ञानषेवुक भा न्तिज्ञानसिहाज्ञानसमोहः । येनाज्ञानेन मूढ इत्यस्याज्ञानसमोह इति प्रतिनिर्देश तेना- 
ज्ञानेन जनितस्मोह इत्यन्वयो मान्यः 1 ७२ ॥ 

ष 

प्र-पा॥ १. स. २-२-१२ ॥ ॥ २. छखा-उप. ४-९य ॥ 

ओ्अथ चातुः इद फर्म --च्द्धावान् श्रद् धानः अनसूयश्च असतूयावर्जितः सन् इमं 
मन्थं शणुयादपि यो नरः--अपिाब्दात् किसुन अथज्ञानवन--सखोऽपि पापात् सुख्धः 

स्युभान प्ररास्तान खोकान् प्राप्ुयात् पुण्यकमेणाम् अिदहोजादि कमैवताम् ॥ ७२ ॥ 

दिष्यस्य रास्ना थग्रहणाग्रहणतिवेक्रवुभ्रुत्सया पृच्छति । सदञ्रहणे ज्ञाते पुनः; 
राह यिष्यामि उपायान्तरेणापि इनि प्रष्टुः असिध्रायः 1 य्लान्तरं च आस्थाय शिष्यस्य 
क्तार्थ॑ता क्तैवया इति अचतायध्मैः पदर्दिता सवति-- कश्चित् किम् एतत् मखा छच्छे 
श्रुतं श्रवणेन अवधारित पाथ त्वया पकारेण चरेनसा चतन १ कि वा अप्रमाक्तञ 
कच्चित् अक्ञानसम्मोहः अज्ञाननिमित्तः सम्मोहः अविविक्तमाचः अविवेकः स्वामाकेकः 
कि पणष्ठः-- यदर्थः अयं रास्वश्चरवणायासः तव, ममच उपदेष्त्वाबाखः प्रचुखः-- 
ते तुभ्यं हे धनञ्जय ॥ ७? ॥ 

2 
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अजन उवाच- 
नष्टो मोहः स्म्रतिरेब्था व्वखसादान्मयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः-करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ 
रामो त्वत्पसादान्मम तद्विनष्टं, स्तिः -- यथ।वस्थिततच्वज्ञान, 

त्वत्पसादादेव तच खछन्धम्; अनात्मनि पदृतावात्माभिमानरूपा मोहः, परमपुरूुषह्ारी- 
रतया तदात्मकस्य कृत्छस्य चिद् चिदढस्तुनः अतद्ात्मासिमानरूपश्च, नितयनेमित्तिकरू- 
पस्य कर्मणः परमपुरुषायाधनतया तल्पराप्त्युपायभूतस्य बन्धकत्वबुद्धि रूपश्च सवां विः 
नः ; आत्मनः पङ्तिविक्षणत्वतत्स्रभावर हि तताज्ञाव्त्वेकस्वभावतापरमपुरुषरोषता- 
तन्नियाम्यस्वैकस्वरूपताज्ञानं, निखख्जग दुव स्थितिश्रखयलीखाहाषदोषप्रत्यनीक कल्या - 
चैकस्वरूपसामाविकानवधिकातिश्ायन्ञानबरैश्वयेनी त रक्तितेजः प्रभ्तिसमस्तकल्याण- 
गुणगणमदहाणेवपरब्रह्यशानव्द!भिधयपरमपुखुषयाथात्म्यज्ञानचः एवरूपपरावरतस्वयाथा- 
स्म्यवि्ञानतदभ्यासपरूयकादरहरूपचीयमानपरमपुरुषप्रीयकफरनिव्यनेमित्तिककमेनि - 
षिद्धपरिदारशमदमाद्यत्मगुणनि्वेत्यैभक्तिरूपतापन्नपरमपुरूषोपासनेकलभ्यो वेदान्त - 
वेद्यः परमपुरुषो वाखुदेवस्त्वमिति ज्ञानं च न्धं, ततश्च बन्धुख्नेहकारुण्यभरचद्ध - 
विपरीतज्ञानमुखात्सर्वस्मादवसादाद्धिमुक्तो गतसदेहः स्वस्थः वस्थितो ऽस्मि ; इदानीमेव 
यु द्धादिक्तंज्यताविषयं तव वचनं करिष्ये; यथोक्तं युद्धादिकं करिष्य इत्यथैः ॥ ७३ ॥ 

ताथ कृतक्ञतांदौ व्यज्ञयन्नजनदश्चुतफङसिद्धया प्रतिवक्ति "नष्टो मोहः” इति । अर्जुनेनास्ार्थस्ये - 
तःपूरवेमनवगमाद्वाक्येन प्रथम स्परतेरनुदयात्तन्मूरमूतशब्दजन्योऽनुभव इह स्प्रतिशब्देन रक्ष्यत इत्याः 

ह- स्छतिर्यथावखिततच्वज्ञानमिति । ° स्च नो देवद्श्ुभया स्प्रत्या संयुनक्तु › इत्यस्य मन्त्रस्य 
“सेनो बुद्धया भया संयुनक्ति" इति याखान्तरे पाठदरौनास्स्परतिुद्धिशब्दावदूरविप्रकर्षेणेकार्थो 
युक्ताविति भावः । निवत्य॑मोदसवरूपं चोपदेशस्यामूलनचूडपराम्येन व्यनक्ति--अनात्मनीत्यादिना। 
प्रक्रतिविरुश्चणत्व खप्रकारात्वादिमिः विकायद्यमावान्तत्स्वभावरहितता । खस्थः प्रङ्ृतिख इत्यर्थः | 

उपदेशवचनस्य खसूपेणाननुष्ठेयत्वात्तेन तत्प्रतिपा रक्ष्यत इत्याह-- यथोक्तं युद्धादिकमिति। एय 
चाभिप्रायः। आदिखब्देन भमक्तियोगपर्यन्तम्रहणम् । अननुष्ठानं तु स्प्रतिभंशादिति हि वक्ष्यति- 
"वत्तु तद्ध वता प्रोक्तं पुरा केराव सौहृदात् । तत्सर्वं पुरुषव्या्र अष्टं मे नषटचेतसः' इति ! प्रतिव- 
कषयति च भगवान्-- श्रावितस्त्व मया रुद्धं ज्ञापितश्च सनातनम् । धर्मखरूपिण पार्थं सर्वलोकांश्च 

१ क | 

राश्वतान् । अबुद्धया माग्रहीर्य॑च्व तन्मे सुमहदप्रियम् . . -सहि धर्मस्सुपर्याति बक्षणः परिवेदनेःइति ॥ 

प-पा॥ १. ते. २. प्रश्न. प-पा॥ २. तै. र. प्रश्न. १०. अचु॥ | इ. मार-आन्व. जचुगी.१०.द॥ अनु| | ३- भार-आश्व. अनुगौ. १७-६॥ 

२. शे-२-४॥ | ४. मार-अश्व. अनुगी. १७ ॥ 

दो।॥अद्ैन उवाच-नष्ठः मोहः अन्ञानजः समस्तसंसारान्थेतुः, खागर इव दुर 
छार; । स्म्तातश्च आत्मरतस्वाचषया छन्धा-- यस्याः खभात् सतंहद् यद्रन्थाना वप्रममक्ष- 

- न्वतस्रसाद्त् तच प्रसादात् मया त्वत्प्रसादम् आाभितेन अच्युत । अनेन मोहनाराभर- 
अभ्रतिवचनेन सवेशास्तराथेज्ञानफलम् तावदेवेति निशितं दर्दितं भवति+यतः ज्ञानात् 
मोदनाश्चः मत्मस्द्ुतिखामश्चेति । तथा च श्रुतो 'अनात्मविच्छाचामि" इति उपन्यश्य 
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, पातस्य सपुत्राः पाण्डवाश्च युद्धे कि करिभ्यन्ताति एच्छते -- 
सजय उवाच- 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममभ्रौ षमद्भतं रोमहषेणम् । ७४ 

इवि - ष्टवे वास्बुदेवस्य वसुदेवसूनोः पार्थस्यच त्त्पिवृष्वसुः पुजस्यच मदात्मनो 
महबुद्धेस्तत्पद दन्द्माितस्येमं रोमदषेणमद्धूतं संवादम यथोक्तमश्चौयं श्चुतवानदम्॥ 

व्यासपसादाच्छरुतवानेतद्ुह्यमहं परम् । 
योगं योगे्वराव्छृष्णात्साक्षात्कथयतस्सखयम् ॥ ७९५ 

व्यासप्रसादाब्यासाय्रदेण दिव्यचश्चुद्श्रोजखामात् एतत्परं योगाख्यं गद्यं योगे- 
श्वरात् ज्ञानबद्श्वर्यवी्यराक्तितेजसां निघेमेगवतः छृष्णात् स्वयमेव कथयतः साश्ा- 

ता भामकाः पाण्डवाश्चैव किमदुर्वत सनय › इति प्रश्ने कृत्लं संगमयतीत्याद--ध्ृतराष्रषयेति। 
"महात्मनः" इत्युक्तं व्यनक्ति--तत्पदद्न्दमाभशितस्येति । “ कष्णाश्नयाः कृष्णवस्ाः कृष्णनाथाश्च 
पाण्डवाः * इति ह्यन्यनोक्तम् । अत्रच “चिष्यस्ते ऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्” इति । अद्धतत्वातिश- 

याद्रोौमदर्षणत्वम् । यथोक्तमश्चेषमिति--यथा ताभ्यामुक्तं, तत्र ममाश्चुतांशलो नास्तीत्यर्थः । एतेन 

यथार्थदर्शित्वं व्यज्जितम् । यद्धा-यथा तव मयोक्तम्, एवमेव शतवानस्मि, ततश्च यथादृष्र्थवादित्वं 

उ्यज्जित भव्ति ॥ ७४ ॥ 

मन्दस्य मोदनकाङष्यनिडत्तिकक्चणप्रसादस्यात्राभावात्-- व्यासाञुय्दहेणेत्युक्तम् । देवैर - 

प्यहद्यस्य श्रीविश्वरूपस्य ददौनाथ दूरस्वाक्यश्रवणा्थच अनुप्रहावान्तरव्यापास्माह--दिन्यचश्चु - 

इश्राज्रखाभादिति । अतीन्द्रियादिम्रहणसरामर्थ्यादिमत्रेणा् दिव्यत्वम् । एतदिति न पुंसकनिष्पत्तेय 
योगचन्दे विशेषणीकयेति--योगाख्यमिति। पर गुद्यमित्यकर्मणि येग्यताभिप्रायम् । तथामूतमपि 
हि मया श्चतमिति व्यासमादास्म्यव्यज्ञनम् । "योगेश्वरात् इत्यत्र योगखन्द> कल्याणयुणयो गपरः । ̂ पतां 

विभूतिं योगंच ` इति प्रागुक्तवदित्याई-- ज्ञानेति । स्वयमेव कथयतः, नतु परैर्वा चयत इत्यर्थः । 
तेन वक्तवैक्चण्योक्तिः । यथा पञ्चराल्नस्य कृत्सस्य वक्ता नारायणस्स्वयम् इति । साद्लाच्छ्त- 

प-पा॥ १. गी. १-१॥ , ३. गी. २-७॥ 
२. मद्याभारते ॥ | ड. भार-खा-मा. ३२५९-६] 

रो॥भात्मज्ञानेन सर्च्॑नन्थीनां विप्रमोक्षः उक्तः*भिद्यते इद् यग्रन्थिः-इति तच को मोहः क- 

दखोकः पकत्वमजुपदयतः इति च मन्त्रवणंः। अथ इदानी त्वच्छासने स्थतः अस्मि गत- 

सन्देहः मुक्तखडायः । करिष्ये वचनं तच । अहं त्वत्पसादात् कताथः, न मे कतेव्यम् 
अस्ति इत्यभिप्रायः ॥ ७३ ॥ 

परिखमातप्तः दास्जार्थः 1 अथ इदानीं कथासम्बन्धय्द्मनाथ संजयः उवाच-- 

इति एवम् अहं वादे वस्य पा्ैस्यच महात्मनः संवादम् इमं यथोक्तम् अश्चौषं श्ुतवान् 
आस्मि अद्भुतम् अव्यन्तविस्मयकरं रोमहषण रोसाकरम् ॥ ७ ॥ 

तं च इमम्-- व्यासप्रसादात् ततः दिन्यचश्चुखोभात् श्चुतवान् इमं खंवष्दं गुह्य- 

तम परं योगं- योगार्थत्वात् य्न्थोऽपि योगः संवादम् इमं योगमेव वा योगेभ्बरात् 
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व्च्छतचा नहम् ॥ ७५ ॥ 

राजन् संस्मृलयसंस्मृत्य संवादमिममद्ुतम् । 
केश्चवाञैनयोः पुण्यं हुष्यामिच युदय; ॥ ७६ 

केशवाञ्च॑नयोरिमं पुण्मद्धतं संवादं साक्षाच्छ्रतं स्त्वा मुदुमँइदष्यामि ॥ ७६ ॥ 

तच्च सस्मृ्यसस्मलय स्पमलद्धत हरः । 

विस्मया पर महान् राजन् हृष्यामच पुनःपुनः ॥ ७७ 

तच्चाञ्चैनाव प्रकारितमैभ्वरं हरेरत्यद्धतं रूपं मया साक्षाक्तं संस्य॒त्यसंस्परलय 
इष्यतो मे महान् विस्मयो जायते; पुनःपुनश्च ष्याम ॥ ७ ॥ 

किमन् बडुनोक्तेन-- 
न ् =^ ¢ 

यल योगेश्वरः दृष्णा यत पाथा षलुधरः। 

तत श्रीविंजयो भूतिथैवा नीतिमेतिमम ॥ ७८ 
ॐ तत्सदिति. 

इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषस्सु परह्मवि्ायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाञ्जुनसवादे 

शरद्धात्रयविमागयोगो नाम अष्यदस्नोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्णाय प्रख्रह्मणे नमः ॥ 
सृतीयषटकं संपूणम्. 

~ - ------~---~ स -- = -= == 

ता।वानहमिति- न तु विवसद्नादितच्छिष्यद्वस्त्यथः। यद्वा दुरस्थो ऽपि प्रसयक्ष श्चुतवानिति॥७५॥ 
अद्धततरत्वमाह्-- "राजन्' इत्यादिना छो कद्येन । पुण्यं भ्रववणमाल्ेणापि ज्ञानयन्ञादिवत्पा- 

घनम् । अदधत स॒ब्दता.ऽ्थतश्च आश्वयवहम् ॥ ७६ ॥ 

तञ्च रूपम््येतत्सर्गजनप्र्यक्चवघुदे वतनयरूपाद्वयवच्छेदार्थमिव्याह--अच्ुनाय प्रकारितमे- 

श्वर रूपमिति । 'संस्मरयः इत्यस्य समानकतुंकत्वाय हृष्यामीति समभिव्याहारानुसारेण -- इष्यत 

इत्युपात्तम् । दृष्ट च फठ महन्तरमिव्यस्य शोकस्य भावः। ॥ ७६ ॥ 
सुयो धनविजयबुुत्सया कृतस्य प्रश्नस्य सहसा साक्षादुत्तर वक्त॒मराकनुवन् ` अर्धोक्ताः 

कुरुषाञ्चाल्यः * इति मत्वा गृढामि सधिस्वादद्धतत्वादिकमुक्तवान् । तावताप्यजानतस्सवत्मिना- 

न्वद्य साक्षादुत्तरमाहिव्याह--किमच्र बहुनेति । अनमिग्रायज्ञस्य ते मगवतारज्ुनायाध्यात्मोपदेवे- 
श्रूप्यप्रकाशनादिःभिः पाण्डवविजयसूचकररम् ; सूचितमेव स्पष्ट वदामीत्युष्यत इति भाव । 

ू------. 

प्र-पाप#१॥ 

स॥ कृष्णात् साक्चात् कथयतः: खय न परम्परया ॥ ७५ ॥ 

हे राजन् धतरा सस्सत्यसस्खद्य प्रतेश्षणं सवादम् इमम् अद्धतं केरावाञ्चैन- 

योः पुण्यम् इम च्रचण्नाप पापहर श्रुत्वा हृष्यानम च मुहुमुहुः भ्रातश्चणम् ॥ \७६ | 

तच्च सस्म्रल्यसस्म्रय रूपभ अलयद्धत दरः चेश्वरूप चस्मय मे महान् राजन् 
हृष्यामि च पुनःपुनः 1 ०७ ॥ | 



४। ग्धा. ७८. | अष्टादङो ऽध्यायः. रद 

रायन्न योगेश्वरः कट्स्वस्याचावचरूपेणावास्थिनस्य चतनस्याचेतनस्य च कस्तुना स्य 

स्व साच्यागाः; तषा सच्षा यागानामाश्चरः स्वस कल्पायत्तस्वतरसमस्तचस्तुस्वरूपास्थ - 

॥तथ्रद्चमद्ः छृष्णः चस्ुद् वस्तुखुः; यत्र च पाथा चङुश्ररः तात्पल्रष्वस्छुः पुः तत्पद् 

दन्डक्मञ्चयः ; तत्र ज्यकच्जया सूतनातच्च चचा पन्या ; इत्ति मतिममाते ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीभगवद्रामान॒जविरचिते शओ्रीमद्धीताभाष्ये अशददोऽध्यायः)॥ १८ ॥ 

श्रीमते रामानुजायनमः ॥ 

त्रतीयषर्कं सपूर्णम् . 

कायज यस्मिन् पश्च इत्यर्थः । योगेश्चरखन्दस्य “कथयतस्स्वयम्' इत्यत्रा प्ततमत्वाय प्रागुक्तादर्थादर्या- 
न्तरकथनम्, अनेकार्थसं भवात्पक्ररणानुयुण्येन तत्ताद्धशेषपरियदोपपत्तेश्च । ईशरचन्दस्य नियन्तव्य- 

साकाङ्कतया योगशब्देन नियन्तव्यविशेषसमर्पणच युक्ततमम्; अतो वि्रक्षितविजयाद्यनुगुणमयंमाह-- 

ऋत्ख्नभ्येत्यादिना । तत्र फलितमाद--स्वखंकस्पेति । अवस्थान्तर ऽपि इ्यामभ्रूतः ; अतः कृष्णस - 

ब्दो ऽन्नाचतारदशायामपि योगेश्वरस्वनाजहर्स्रस्वभावत्वसू-चना्थं इत्यभिप्रायेणाह-- वस्छदेवस्रूखुरिति। 
पा्थसचन्धविश्चेषो.ऽप्यनेन सूचितः । अत ष्टवहि पाथंशब्द एवे व्याख्यायते--तत्पितृष्वस् पुज 
इति । "विश्चज्य सशर चापम्" इति प्रागुक्तावस्याव्यतिरेकपरोऽच्र घनुर्धरखन्दः भगवदनुचिष्टय- 

यक्तकरणार्थतया गाण्डोवाख्यघनु्रंहणनोतनार्थः । तल विदि्टोपकरणविषवीर्यादि विशेषो.ऽप्यन्त- 

नीतिः । चार्थस्य च महात्मनः "इति प्रागुक्तमहामतित्वे पार्थशब्देन सुचितमित्याह---तत्पददन्देका 

श्रयति । नद्यसौ त्वत्पुजवत्कृष्णमम्यर्थ्यं निस्खारान्परिकरत्वेन परिजग्राहेति भावः। ` तत्र ` इति 

सामान्यनिर्देशः प्रत्यक्चपारुष्यपरिहदासार्थः । श्रीः - राज्यादि मोग्यसद्धिरूपा । विजयः- -खाच्चुनिरासः। 
न्तलल श्रवः? इति विपरिणामः । भूतिः - रेश्वर्य॑म, ' विभरूतिर्भूतिरैर्यम्” इति पर्यायपाडात् । तेनास्य 

पुरुषस्य प्र्ुत्वादि शक्तियोगो विवश्चि्तः । उत्पननायास्वदधर्त्तरोत्तराभिच्द्धिरूपङ्गवन-मूतिः, नीतिः- 

अभराख्ननन्यकर्ठन्यनिश्चयः ; तच्ोदिता धमाविरद्धा वा इत्तिः; पडप्रेरवदित॑रपि युष्माभिश्चवुर्भिं 

रप्लुपायैरकम्पनीयो नयो ्रवशब्दाभिग्रेत इत्याह - निच्चखेति । ^ मतिम ° इत्यस्यान्वयार्यमिति्- 
ब्दोऽध्याह्तः 1 ममैव मतिः--“वि्याराजनन ते विन्या मम विद्या न दीयते । विच्यादहदीनस्तमोध्वस्तो 
नाभिजानासि केरावम् । मायां न सेवे भद्रते न था घममाचरे । छद्धभाव गतो भक्त्या चाख्ना- 
देद्चि जनार्दनम् इति । अतस्ते रवा नैवे मतिः; ममतेव सर्मौ्चीना मतिस्सजातेति भावः) ७८ ॥ 

करष्णस्तच्वं परं तस्परमपिच हितं तत्पद काश्नयत्व 

शास्नाथों ऽवं च षट्के खिभिरिह कयितस्तल पूर्वन षट्के । 

प्रपा] १. गी. १-४७ ३. नामललिङ्गाचुखासने. १. काण्डे. स्वगीवर्मे ॥) 
¶ 

॥ 
वु क 

> = द. मास्ते-उ्यो. & ८-२-५५ 
२. गा. १<८-ॐ४। ६ __-_ ~~~] 

दा॥ किं बहना-- यत्र यस्मिन् प्ले योगेश्वरः सवयोगानाम् इश्वरः - तत्प्रभवत्वात् 
खेयोगकाजस्य- प्ण यज् पाथः यास्म प्च श्वयुध्वरः गण्डावच्न्वा; तत्र शाः 

तस्मिन पाण्डवानां पक्षे नीः विजयः, तत्रैव भ्रति; च्रियो विच्छेषः वचेस्तरः भ्रूतिः 



९ दद श्रीमद्धगवद्धीतायां [छो. ७८. 

ता ॥ मक्तययखात्मद्ष्टेः करयुगरूद शा मध्यमे मक्तयुपाय 
स्सोक्तानुष्ठानच्रत्ति द्रदयित॒मखिल प्रोक्तमन्तेऽप्यशोधि ॥ 
अध्यायेदिदाष्यमोदस्तदुपदामविधिः कर्मयोगोऽस्य मेदा- 
स्तत्सौकर्यादियोगस्तदुचितमदिमा भूतिकामादिमेदः । 
भक्तिसतन्भूखभूमा भजनघुकूभता भक्तिरेधयादि जीव- 
जैगुण्ये शासिताज्ञा तदधिगमपरस्ससवर्गश्च गीताः ॥ 
# इत्यादि स्सवंयोगो भगवति परमेकान्त्यसं प्री तियुक्त 
येषामम्योन्ययोगो भवति च कल्या नित्यनेमित्तिकानां 
निष्वप्येतेषु योगं परममितफठं वक्तुमन्यत्प्रसक्तम् ॥ 
गुद्धादेशवदांवदीङृतयतिक्षोणीशवाणीडशता 
प्रज्ञातस्पपरिष्कृतश्चुतिशिरःप्रासादमासेदुषी । 
नित्यानन्द विमूतिसन्निधिसदासामोद दामोदर- 
द्वि्रालिङ्गनदो्कखित्यललितोन्मेषा मनीषास्तु मे ॥ 
तत्व यत्प्रणवे धनज्ञयरथे ऽप्यग्रे दरीदृश्यते 

तचित्तो श्वि वेकटेश्वरकविर्भक्तो ऽनुकम्प्यस्सताम् । 

तत्तादग्गुरुहष्िपातमहिमग्रस्तेन यचेतसा 
गीताविष्णुपदीं यतीश्वरवचस्तीर्थैरवागाह्यत ॥ 

इति कविताकरंकसिंहस्य सर्व॑तन्तरस्वतन्त्रस्य श्रीमदवैकर नाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु 

शरीमगवद्रामानुजविरचितश्रीमद्वीतामाष्यदीकायां तास्प्यचन्दिकायाम् 

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः. 

वरतीयषर्कं संपूर्णम्. 

राख च समाप्तम् ॥ 

प्र-पा ॥ * अत्र अन्थपात्तः । तारूपत्रकोेष्वप्येवमेव ॥ 

दघ्रवा अन्यभिचारिणी नीतिः नवः, इव्येवं मतिः मम इति ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीपरमहंस परिताजकाचार्यं गोविन्द मगवत्पू्यपाददिष्य भरीमच्छङ्करभगवत्पादक्ृतो 
श्रीभगवद्धीतामाष्ये अष्टाददो ऽध्यायः ॥ १< ॥ 

तरतीयषट्कं संपूर्णम् . 



भीः 

भीमे रामासुजाय नमः. 

्रीमवायुनसुनिपरणीतः 

श्रीमदरीतार्थसंयदः. 
----*~<~ ------ 

४५ कितु [कये क व् [न्व् 

इश्वरे कठैताघुद्धिरुखच्चोपादेयतान्तिमे 1 
स्वकर्मपरिणामश्च राख्साराथ उच्यते] २२॥ 

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकविरचिता गीताथसेमरहरक्षा, 

तदेतत्पूरवाध्यायसंगतिपरद र्शनपूर्वकं व्याच --‹ अतीतेनाध्यायद्वयेनाम्युद यनिश्प्रयससा घनभूते 
वैदिकमेव यज्ञतयपोादानादिकं कर्म; नान्यत् वैदिकस्य कर्मणस्सामान्यकक्चषण प्रणवान्वयः; तत्र मोक्षा- 

भ्युदयसाधनयो भंद स्तत्सच्छब्दनिर्देश्यत्वेन; मेोक्चसाघने च कर्मफलासिसन्धिरददित यज्ञादिक, तदार - 

म्भस्सच्वोद्धेका वति; सच्वोद्रेकश्च साच्विकाह्ारसेवयेत्युक्तम्; अनन्तर मोक्षसाघनतया निर्दि्ट्यो- 

स्त्यागसंन्यासयेरेक्य, त्यागस्य स्वरूप भगवति सर्वेश्वरे सर्वकर्मणां कर्वत्वानुसंघान सत्त्वरजस्तमसां 
कार्यवर्णनेन सच्वगुणस्योपादे यत्वं खवणीचितानां कमणां परमपुखषाराघनमूतानां परमपुखषप्रात्तिनिवं- 

्वनप्रक्रारः, कत्खञस्यच गीताश्ाख्रस्य सारार्यो भक्तियोग इव्येते प्रतिपाच्न्तेः--इति । अनल त्यागस- 

न्यासदान्द वेकार्थाविति भगवदुक्तेनोत्तरेण ख्यापित माप्य 1 सवेंश्वरे कतृत्वाचुसंानं च देव चैवाल 

पञ्चमम्? इत्यत्रैव दर्दीतम्--“अल कथटेतुकल्यपे दैव पञ्चमम् । परमात्मान्तर्यामी कर्मनिष्पत्तौ प्रधा- 

नहेतरिव्यर्थः । उक्तं हि “सर्वस्य चादं छदि सानेविष्टो मत्तस्स्पतिज्ञानमपोहनचः इति । वक्ष्यति च-- 

'ईशवरस्सर्वभूतानां हृदेशे ऽन तिष्ठति । भ्रामयन्सरवैमूतानि यन्तारूढानि मायया? इति । परमात्माय - 

त्तच जीवात्मनः क्त्वं "परात्तु तच्छतः इति प्रतिपादितम् । नन्वेवं परमात्मायत्ते जीवात्मनः क्त्वे 

जीवात्मा कर्मण्यनियोज्यो भवतीति ̀  विधिनिषेधशाखराण्यन्यकानि स्युः 1 इदमपि चोद्यं सत्कारेण 

परितं --“कृतप्रयलपेश्चस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयर््यादिमभ्यः' इति । एतदुक्तं भवति -- परमात्मना दत्ते 

स्तदा धारैश्च करणकठेवरादिमिस्तदाहितरक्छिमिस्स्वय च जीवात्मा तदाघारस्तदादितशक्किस्सन् कर्म- 

निष्पत्तये खच्छया करणाद्यधिष्ठानाकार प्रयत्ने चारभते । तदन्तरवस्थितः परमात्मा स्वानुमतिदानेन 

तं प्रव्वयतीति जीवस्यापि खदु द्यैव प्रन्रत्तिदेवत्वमस्ति 5 यथा गुखतरद्िखामहीखुहादिचल्नादिफर्प्र - 

वर्तिषु बहु पुरुषसाध्यायु वहूनां हेदत्व विधिनिषे च भाक्त्वे चः--इति। तत्र शास्रार्थः ‹ सर्वेगुद्यत 

मम् › इत्यादिना सादर खखुखीक्ृत्य ‹ मन्मना मव मद्भक्तः " 'सर्वघमीन्परियज्य' इति श्टेकद्धयेन 

रिष्टः । चरमश्नोकार्थ॑श्च तात्पर्यचन्द्रिकायां नि्चिपरक्चायां चास्माभिः यथामःष्ये ययासप्रदार्यंच सखम- 

स्तपरपश्चप्रतिश्चेपपूर्वकमुपपादितः । तत्रायमस्मदीयसब्रह?-- “सुदुष्करेण सओोचे्ो येनयेने्दे॒ना । सस 

तस्यादमेवेति चरमश्छोकसंग्रहः ` इति ! खासार्थो मक्तियोग इति माम्ये त्वज्गाधिकारे प्रपत्ति प्रत्यपि 

मक्तेरङ्कित्वेन प्राधान्यात् ॥ २२॥ 
=-= 

प्र-पा॥ १. यारी- २-३-४१ ॥ 



९.६८ श्रीमद्धगच्द्धीवायां [शो २३-२५. 

क्मयोगस््पस्ली ्थदानयज्ञादिसेकनम् । 
ज्ञानयागो जतसखन्तः परद्युद्धात्माने खतिः ॥ २३ ॥ 
भक्तियोगः परेकान्तप्रीत्या ध्यानादिषु स्थितिः । 
अयाणामपि योगानां चिभिरन्योन्यसङ्गमः ॥ २४ ॥ 
नित्यनेमित्तिकानां च पराराधनरूपिणाम् । 
आत्मष्ेखयो ऽप्येते योगद्धारेण साधकाः ॥ २५ ॥ 

अथ द दाभिः छेकेससुखग्रहणाय कर्मयोगज्ञानयोगभक्तियोगादयीनां खरूपादिकं विविनक्ति। तश्र 
कर्मयोगस्य लक्षणं पूर्वमेव दर्दतमिति कृत्वा तत्तदधिकारिणां ज्ञानशक्तियोग्यतानुयुष्येन यथाधिकार 
परिग्रहाथच चठुथांक्तानवान्तरमेदाननुक्तानपि सर्वानादिराब्देन संग्रह्नन्तुदाहरति । आफलोदय सादरं 
निरन्तरपसिग्रहोऽन सेवनम् । अथ तत्साध्यस्य ज्ञानयोगस्याधिकारिपरद ्नपूरयक लश्चणमाह- निर. 
न्तराचन्तनरूपणाते शषः । तेन तत्फलतदुपायन्ञानाम्यां व्यवच्छेदः ॥ २३ ॥ 

अथान्तरङ्गस्सह भक्तियोगे लश्चयति -- परस्मिन् ब्रह्मण्येकान्तेन प्रीतिः परेकान्तपरीतिः; तेन 
मह नीयविषये प्रोतिमक्तिः' इति लक्षण सूचित ल्लदपूषेमनुध्यान मक्तिरि्यभिधीयते इत्यद्यनु- 
सारेण । लक्ष्यखरूप व्यानशब्देनाक्तम् । आदि दाब्दे नाचनप्रणामाद्यन्तरङ्गवर्गसय्रहः । उक्तच वेदार्थ. 
संग्रहे “ अरोषजगद्धितानुरासनश्रुतिनिकरशरकसति समधिगतो ऽयमर्थः --जीवपरयाथात्म्यज्ञानपूर्वक 
वणाभ्रमधमातक्रतन्यताकपरमपुरुषचरणयुगङष्यानाचनप्रणामादिरत्यथग्रियस्तत्पाततिफरूः › इति ननु 
कमयोगे ऽप्यात्मङ्ञानमाराध्यप्री तिश्चानुवतते, ज्ञानयोगे ऽप्यंन्तःक्रणश्चद्धथर्यं नियतं कर्मन याज्यं 
तदाराध्येश्वरभक्तेश्च। एव भक्तियोगेऽपि तदि तरानुव्रत्तिस्सिद्धा । अतो म् --- 
प्रधानभूते कस्मिश्चल््ताररकरादिन्यायन गुणतया इतरानुप्रवेशो न विभागभज्ञक इति भावः ]९४॥ 

नन्वव परकान्तश्राताच्ष्वाप समाना । एकान्त्यचानन्यदेवताकत्वपय॑न्तम्। यथोक्त मोक्चषधमे- 
(ब्रह्माण शातकण्ठ च याश्चान्या देवतास्स्मृताः। प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्माव्वरिमित फलम्! इ ति।आश्वमे- 
1 चक्रच अनन्यद्वताभक्ता च मद्धक्तजनाप्रेयाः।मामव शरण प्रातास्ते मद्धक्ताः प्रकीतिताः' इति ] तप- 
अाययान्द्रादनानादवतासकीणानां व्णाभ्रमधसाणामेकान्यविरोधात्तिष्वपि योगेषु तत्परित्यागः प्राप्त 
त्वतरहि जच चरामस्तङ्गम इत्यत बुद्या वि मज्यान्वेतव्यम्। अयमभिप्रायः नियतस्य "यैत पर््तिः 
'आचारप्रभवः" वणाश्रमाचारवता? इव्यादिमिवणीश्रमधर्मेतिकर्तव्यताकत्वसिद्धः अयीन्द्रादिशन्दाना- 
मपि प्रतदनविन्यान्यायेनं तच्छरीरकपरमात्मपयन्तत्वानुसंधानात्, " कषाक्षादमप्यविसेध जसिनिः* इति 
न्यायन वज्ञाप्रहराध्यायाक्तप्रक्रियया च साक्षा्मतिपादकेत्वेन वा तत्ततकर्मणामपि परमपुरूषाराधनत्व 
सभवात्+ तद नुुर्नन्यायधकत्वासद्धूरकान्त्य प्रतिष्ठितम्--इति । एतेन कर्मयोगेऽपि निवययनैमित्ति 
कानामति कतव्यतात्व सूचतम्। तथा ‹ 'क्षवंऽप्येते यज्ञविदः इति शोके माष्यं द्रव्ययज्ञप्रभ्रतिप्रा 
णायामपयन्तघु कमयांगभेदेषरु स्वसमीहितेषु प्रबृत्ता एते स्वे"सह यज्ञैः प्रजास्सष्टा इत्यभिितमहायञ्च- 
पूर्कनिव्यनंमित्तिकृक मरूपयन्चविद स्तन्निष्ठाः तत एव क्चपितकस्मषा यज्ञाशष्टामरतेन रारिरभारण कुवन्तः 
प-पा॥ ९. ठङ्गं* उन्तर। 

€. भार. अनु- २५४-१३२९॥ 
२. भार-मा. ३२५०-३६॥ | ७. वि. पु. ३-७-९॥ 
२३. भार. आश्व. १०४-९१॥ | ८ शारी ९ 
४. गी. १७-७ ॥ | ध ९. भार-शान्ति-मो. ३४९-अध्या ॥ 
८१ गी. १ ७-४ ६ ॥ 

५ ॥ £| गी. ४-रे 9 | 
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निरस्तनिखिलाज्ञानो दृष्टयत्मानं परानुगम् । 

्रतरभ्य परा माक्तं तञ्चवाप्राने तत्पदम् ॥ द ॥ 

एते कमयोग व्वाधतास्नातनं ब्रह्म यान्ति इति । वं बहुविधा यज्ञाः” इत्यत्र चोक्तम्-- "एवे दहि 

बहुप्रकाराः कमयागा ब्रह्मणो सुखे वितताः, आत्सयायात्म्यावाप्तिसाघनतया सिताः, नानुक्तलक्षणा- 

नुक्तमेदान्कर्मयोगान्त्सर्वान् कर्मजान् विद्धि--अहरदस्नुष्रीयमाननित्यनैमित्तिककर्मजान् विद्धि" इति। 

“ भोक्तारं यज्ञतपसाम् › इति छखोकमवतारयेशनै वमाह --“उक्तस्य निव्यनमित्तिककर्म॑तिकर्तव्यताकस्य 
कर्मयोगस्य योगशिरस्कस्य सुराकत्वमाह ' इति ॥ 

अथ लयाणां योगानां परस॒भुक्तिजनने प्रल्यगात्मद रीनरूपमवान्तरव्यापारं सहेनुकमाइ-- आत्मिति। 
योगो इल समाधिरूपमन्तःकरणेका्रय, तत्साध्यसा्षात्काये दृष्टिः] नन वदय्पि कर्मयोगस्य ज्ञानवोराव्यव- 
घानमन्तेरणापि आत्मावलाकनसा घनत्वं पू्रमेवोक्तं, तथापि भक्तियागस्य तत्सा धकत्वमयुक्तं, तस्यात्माव- 

लोकनपूर्वक्वादिति ; मैवे, भक्तिनिष्टाया एव परववंमेदेन सर्वोपपत्तेः ज्ञानदर्चनप्राततीनामविशेषेण 
भक्तिसाध्यत्वमुच्यते; तच्च पर्वभेदमन्तरेण नोपपद्यते! अतएत्र ह्यात्मावल्धकनानन्तर- “मद्धक्तिः खमते 
पराम्ः इति परशब्देन विशेष्यते । अत॒ अत्मावलोक नरदितस्याप्चतनमक्तानामिव स्व॒ुतिनमस्कार- 
कीर्तनादिनिष्टया सेवारूपत्वादमिव्यक्तया मक्तिदब्दाभिरप्यया आत्मावलोकनमुपपद्यते । दरिीतश्च 
परावरभक्तिविभागो वेदार्थम्रदे-“सी ऽवं परब्रह्ममूतः पुरपोत्तमः निरतिदायपुण्यसंचयक्षीणादोषजन्मो- 
पचितपापराशेः परमपुरुषचरणारविन्द शरणःगत्तिजनिततदभिस॒ख्यस्य सदाचर्बापदे शोपवृदितरालना- 
धिगततच्वयाथारम्याववो धपूवंकाहरहर्पचीयसान शमदम चक्षमार्जवमयाभयसखानविवेकदयार्दिसाचा- 
गुणोपेतणांश्रमोचितपरमपुरुषासयघनरूपनित्यनेसित्तिककमौ पसं मूतनिषिद्धपरिदहारनिष्ठस्य परमपुरुष - 

च्रणयुगटन्यस्तात्मात्मीयस्य तद्ध क्तिकारितानवरतस्वतिस्म्ृतिन मस्छृतिवतनकीतनगुणश्चरवणवचनध्याना* 
ननप्रणामादिमिः प्रीतः परमकारुणिकः युरुषोत्तमग्रसाद विष्वस्तसखान्तव्वान्तस्यानन्यप्रयोजनानवरत- 

निरतिशयप्रियविशदतमप्रतयश्चतापन्नानुध्यानरूपमक्वयेकलटभ्यःः इति 1 तदुक्त परमगुरुभिभंगवद्यामु- 

नाचार्यपादे; "उंभयपरिकर्भितस्वान्तसकान्तिकात्यन्तिक भक्तियोगस्य इति ॥ २५ ॥ 
एवं यथाधिकारं परिहीतेन्निभिरात्मावरोकनसिद्धिद्वारा परस्मभक्त्युत्पादनप्रकारं प्रममक्तेरेव 

प्रकृष्टायाः परमप्रा्तिसाघनत्व च द ययत्ति-निरस्तेति। उपायविरोधिसवोज्ञाननिचरत्तिरिह 'निरस्तनिस्विलटा- 
ज्ञानः"इत्यनेनविवक्षिता।पराचगे -परानु चर .पस्योषतेकरसमिव्यर्थः ।यथोच्यते - नाच देवो न मर्यो वा नत्ति- 

यक् खावरोऽपि वा। ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा शेो हि परमात्मन ः*इति । आद च सवज्ञो मन्तराजपद स्तोत्रे 
'दैखमूतास्स्वतस्सव ह्यास्मानः परमात्मनः । अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहम्” इति । 
प्रतिम्य-प्ररमात्मसकाशाल्माय्येलर्थः तयैव परममक्तिरूपविपाकापन्नयेति हषः 1 अत एवकारेण नैर- 
पेक्ष्यमव्यदहितत्वच व्यञ्यते। तत्पदं तरणं, प्त इति व्युत्पच्या पद् युक्कप्राप्यतया सिद्धं पस्मपुदख्षस्या- 

प्राकृतं खान स्वरूप वा । तदेतच्छलाकद्वेन गीवते-- ब्रह्म मूतः ग्रसन्नात्मा न कोचति न काङ्खुति 
समस्सर्वेषु मूतेषु मद्धक्तिं कमते पराम्। मक्स्या माममिजानाति यावान्यश्चास्मि तच्वतः। ततो मां ततत्व- 

तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्" इति ॥ २६ ॥ 

प्र-पा॥ 2. गी. ४-६२॥ ५. [नय - अआात्मासद्धः ॥ 

२. गी. ५-२१॥ र ॥ 
३. गी. १८-५४ ॥ ७!) 

४. वेदार्थसंग्रहे ॥ ८. गी. १८-२४-२५ ॥ 

ह 22 



९९७० श्री मद्धगवद्रीतायां [स्म २७-२८. 

मक्तियोगस्तरदथीं चेत्प्रयैष्वर्यसा धकः । 
आत्मार्थ च अयो ऽप्यत तत्कैवस्यस्य साधकाः ॥ २७ ॥ 

एकान्त्यं मगवल्येषां समानमधिकाररिणाम् । 
यावत्पराि परार्थ चेत्तदे बात्यन्तमदचुते ॥ २८ ॥ 

एव मक्तेर्मोश्चसा घनत्वसुक्त; सैव मध्यनषदरकोक्तप्रकरेणाचिदद्रव्यपरिणाम विशेषानु भवरूपस्येश्च- 
यस्यापि साधिकेवयाह--भक्तीति। एकस्य कथं परस्परविरुद्धयेर्वन्धमोक्षयोस्सा घनत्वमित्यत्रोक्तं - तद् 
थींचदिति! एकस्येव तत्तत्फल्यागवशाद्विचिज्रफरसाधनत्वं “सर्वेभ्यः कामेभ्यो व्योतिष्टोमः इत्यादिष्वपि 
ग्रसिद्धम्।्ह्मादिप्रदेयेश््भ्यः समभििकल्वयिह समग्रत्वम्।दष्ट॑च रोके सम्रादरसामन्तसेवयोस्ति द्वितारतम्य। 

नच हिरण्यग्मादयो हिरण्यगभीरि.पदं प्रदातुं प्रभवन्ति । स्वयमेव ह्यक्तं ब्ह्मणाग्राजापत्ये त्वया कर्म 
सर्वं मयि निवेशितम् इति 1 अन्यत्रचोक्तं '्युगकोटिसदस्राणि विष्णुमाराध्य पद्यभूः । पुनस्र॑खोक्य- 
धातृत्वे प्राप्तवानिति श्रमः इत्यादि । रोद्रस्यापि पदस्य भगवत्परत्तच्वमास्न।यते "अस्य देवस्य मीडषरो 
वयो विष्णोरेषस्य अवभ्रथे हयिर्यिः | विदहि रुद्रो रुदधिय मदहित्वं यानेष्ठ वर्तिरश्िनाराविवत्ः इति 

अस्य - सखेतरसमस्तव्याढ्त्ताति वता श्रुत्यादिप्रसिद्धस्य, दे वस्य --अनितरसाधारणात्यद्धताप्रतिहतक्री 

----~-~ 

डाविलिगीषाव्यवहारद्युतिस्तिप्रश्'तनित्यनिरवद्यनिरतिशयानन्तमद्धलगुणमहोद घे : , मीडषः-- मिह -से- 

नचने,सेकतर्दातिः, उदारस्येवर्थः; बयः--- अवयवतया शाखाभूतः-- दारीरतयाङ्गभूत इत्यर्थः; (वया - 
रसाला; {इति यास्कः। विष्णोः - सर्वव्य'पनीकुतया सान्तर्यासिमूतस्य नारायणस्य श्वश्च इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठवयकस्तेनेद पूणम्" इति श्रुयते। एषस्य-- एषणीयस्य प्रार्थनीयस्य अभिमतफलार्थं याचनी- 
यस्मेलयर्थः ; अवभ्रथे हविधिः-- पर्वमेधाख्ये यागे विष्णवे सम्पितेः खात्मपर्यन्तेविर्भिः. विदे हि-- 
विदे छेमे, हीति हेतो; प्रसिद्धो वा; रुद्रिय रुद्रस्य संबन्धि ससबन्धीत्यथः; यद्वा - नह्मश्देन्द्रादी 

नां प्रवाहानादित्वाद्द्रजातिसंबन्ि तया प्रथितेः महित्वं-- मदिमानमित्यर्थः, एतदुपब्हणाभिग्रायेण 

चोक्तं महाभारते “हादे वस्स्मेधे महात्मा हृ्वात्मान देवदेवो बमूवः इति । वतौ दवौ विबुधश्रेष्ठ 
प्रसादकोंधजो स्मरतो । तदादर्दितन्थानो सष्टिसहारकारिणौः इत्यादिभिश्च सर्वत्रायमर्थः परसिद्ध 
इत्यर विस्तरेण ॥ 

एवमचित्तच्वानुभवस्येश्र्यता धकत्व मक्तेरुक्तम् , अथ चेतनरूपास्मत्वानु भवरूपार्वाचीनकै - 
वल्यस्य साधनत्वे तस्याः प्रदर्ययन् ज्ञानयोगकम्प्रोगयोरप्यर्थस्वभावात् परमपुरुषप्रीतिद्वारेण तत्सा 
नत्व युक्तमिव्यमिप्रयिणाह--आात्मति।अचिदनुभवादीश्वयनुमवाचर विविक्तरूपो ऽनुभव इह तत्कैव- 

स्यराब्देन विवश्ितः । अल्ल च वक्तव्यं सर्व तात्पर्यचन्द्रिकायां मपञ्चितमस्मामिः ॥ २७ ॥ 

एवमतिशयितेच्ैकेवस्यमगवस्पाक्तयथिनामधिकर्तव्याय भक्तेस्सारमूतं साधारणे सूपं निष्कर्ष- 
यति--एेकान्त्यमिति। “ेकान्व्यमलानन्यदे वताकत्वम्। “चतुर्विधा मम जना मक्ताएवहि ते स्थताः 

तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठास्ते चेवानन्येदेवताःः इत्यनुगीतावचनं ज्ञानिनाभैकान्त्यस्य निव्यत्वामिप्रयिण । 

अचर तु यावत्सखाभिमतफललाममेकान्य ससानमिच्युच्यते । एतेन कर्मयोगज्चानयो गावस्थयोरप्यैकान्य 

सिद्धम्, सर्वव भगवल्परपत्तिपू्व॑कत्वावर्यभा वात् ॥ 
"-----_-~-~_्__्---------------- - --~-~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~---~--- ~ ----------------~- ~-----~-~--~~ 

प्र-पा॥१॥ २॥ | ६. महामारते ॥ 

2 ॥ & ॥ ५ ॥ ७॥ < ॥ 
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ज्ञानी तु परमेकान्ती तदायत्तात्मजीवनः । 
नत्सं छेषवियोगेकस्ुखदुःखस्तदेकध्चीः ॥ २९. ॥ 

भगवच्यानयोगोक्तिवन्द् नस्तु तिक्य्ैनेः 1 
ख्ब्धात्मा तद्धतग्राणमनोघुद्धीन्द्रियकरिंयः ॥ ३० ॥ 

नजक् माद् सक्तयन्त कुयलपरादयव क्ारेतः । 
------- -*- ~~~ 

एवमाचदनुभवात्खानुमवाच्च विलक्चषणमीश्वराचुभवमभ्यर्थयमानस्याधिक्रायन्तरव्याच्रत्तायन्ति 
कत्वलक्षणमक्तिवारेध्यादव्यवघानेनायन्तिकतत्प्रामिमाह-- यावदिति। फलन्तरसङ्ख रूपान्तरायानुप 
हतश्नेदव्यवधनिन भगवन्तं पाप्य पुनस्संसार न पारोतीत्ययंः 1 पदाभिप्रयेण तदिति नपुंसकत्वम्॥ 

अथ : येतु रिष्टाख्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः । सं च्यवनधर्माणः प्रतिबुद्धस्तु मोक्ष- 
माक्* इत्यनुगीतस्य याव्ाति परार्था चत्" इ्युक्तस्याधिकारिणो ऽनन्यसा धारणं विशेष मनुष्ठानफल - 

्राप्ल्योश्च प्रकार तल्वेवच तप्प्ेणास्य शाखरस्यापवर्मयान््रख चनतुधिर्विश्टमोति -ज्ञानीच्िति । एतेन 
श्ञानीत्वास्मेवमे मतम्' “चित्ता मद्रतप्राणाः "इत्यादिकं स्मारितम्।परमश्चासावेकान्तीचेति परमेकान्ती, 
एक्रान्तिषु परम इत्यर्थः । परम एकान्तो ऽनन्यत्वमस्यास्तीति वा । न केवलमनन्यदे वताकच्वम्, अपि 
त्वनन्यप्रयोजनत्वमस्यास्तीवयर्थः। संश्छेषरोऽत् मनोवाक्रायसाप्यतदभिमतन्चाख्रचोदितसपर्यामुखेन । वि- 

योगोऽपि तद्विच्छेदः ¦ वदादर्महषैवः -वैन्ुहूतं क्षणं वापि वाछ्ुदेवो न चिन्त्यते । सा हानिस्तन्मद- 
च्छिद्र सा भ्रान्तिस्साच विक्रिया ॥ एकस्मिन्नप्यतिक्रान्पे मुहूत ध्यानवर्जिते । दस्युभिर्मुषितेनेव युक्त - 
माक्रन्दितं श्यम्" इति । तस्मिन्नेव धीश्चिन्ता यस्य तदेकधीः ॥ २९॥ 

व्यानामहाचुाचन्तन; यागस्तन्मुकमवलाक्न, वा दाष्क्षनादिवातनः परस्याभिगमनवा यदाहु 

-- पादा नरणान्ता द्रमजन्ममाजां क्षन्नाणि नानुतरजतो दरेरयाः * योगस्तु द्विविधः प्रोक्तो बाह्यमाभ्यन्त- 

र तथा 1 बाह्यं बहिःक्रियपिक्षमान्तर ध्यानमुच्यते इति । उक्तिः-- - दयुश्र घुभ्यो ऽधिकारिम्यः प्रतिपा. 

दनम् । बन्दन--रिभिः करणैः प्रणाम इत्यथः! स्त॒तिः--गुणक्रथन, कौतन 

दिगभीणान्तदसाधारणनामाधेयानां सङ्कीर्तनं, तेरर्धात्मा. अन्यथा अवस्तुभूतमात्मान मन्यमान इति 

मावः । प्रिथिलकरणकटेवरादिको भवेदित्तिवा 1 प्राणादीनां क्रियायास्तद्रनत्वं तदनुभवाभावे श- 

यिस्यादिति माव्यम् । अथवा ` यैत्तरोषि यदश्नासि इति न्यायेन लमावार्थशाक््रपरातानां कमणां 
भगवति समपंणम् 1 मनः---सङ्कस्पविकव्पद्त्तिकमन्तःकरणं, तस्याध्यवसायात्मिका चत्तिवरुद्धिः; यद्वा 

तदेवाच्राध्यवसायज्खात्तिविशिष्ट बेद्धिरित्युच्यते 1 यथेक्तं शारीरकमाध्ये "अध्यवसायाभिमानचििन्तात्रू- 
त्तिभेदान्मनएव बुद्छहंकारवित्तशब्देः व्यपदिद्यतेः इति 1 इन्द्रियरब्दो ऽज गोनलीवर्द्न्यायाद्ा्च- 

न््रियविषयः ॥ ३० ॥ 
2 ----- --~---- - ~~~ 

प-पा॥१॥ ५ ॥ 

२. गीं. ७-१८ ॥ । ६ ॥ 

२. गी. १०-९ ॥ , ७, गा. ९-२७॥ 

४ ॥ ८. सारा-भा॥ 
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उप्मायतां परित्यज्य न्यस्येदेवेतु ताममीः ॥ ३९ ॥ 

एकान्तात्यन्नदास्यैकरतिस्तत्पदमाप्चुयात् । 
तत्प्रध्ानमिदं शाखमिति गीताथैसङ्गहः ॥ २२ ॥ 

श्रीमदामुनमुनये नमः. 

ए्वचिधस्माथिकारिणः “ततं कार्तयन्ता माम्? इत्युक्त क्रियया व्णाश्रमधर्माणामपि छोपस्स्या- 

दिव्यचाह--निजकर्मेति। निल्यदास्थैकस्व भावस्य सुक्तस्येवास्यापि तत्परिचरणे तदाज्ञानुवतन प्रीये 
यथादशाखनं यथाधिक्रारं यथावसरच सर्वे धरते, अन्यथा +सन्ध्याहीनो ऽद्धु्चिरनित्यमनहस्सवकमसु"इत्या- 

दिभि्मगवदर्चनादावप्यनधिकारप्रसङ्कात्ातस्माद्योम्यतासिद्धयर्थं कन्धांशस्य शैथिल्यपरिहारार्थ॑म् उत्त 

सेत्तयोपचयाओ खद्टसिद्धापायस्यापि स्वानुष्टानिन परप्रवतनरूपभगवदाज्ञानुपाक्माथमवरयकतेव्याना्पि 
कर्मणां विधिपरामर्चमन्तेण प्रियतमघु्त्पुच्राद्युपलाटनवत्प्रीतिख ज्ञानिनः प्रयोजिकेति भावः[तथाश् 

शिष्यते श्ैथा युवान राजान यथाच मदहस्तिनम् । यथाच पुत्रं दयित तथेवोपचरेद्धरिम्* इति। 
धवैथापियातिभि प्रातं भगवन्त तथार्चयेत् इति संहितान्तरम् ॥ 

एवकारासिप्रतमन्यदपि विव्रणोति--उपायदामि ति।मुक्तव्यापारन्यायन स्वयस्वादुत्वाक्षणिकस्य 
कालान्तरभाविफक्सा घनस्वानुपपत्तिद दानाच्च नास्य सखव्यापरि मोक्षोपायतार्बखद्धरपि स्यादिति भावः। 

अन्ततन्तेस्तेराराधिता भगवानेवहि सवोपायः, नपुनः क्षणिकं तास््रियास्वरूपं तत्साभ्य किञचित्तत्प्रीत्य 
तिरिक्तमप्रामाणिकमपूर्वादिकंवा ॥ 

अतस्तस्मिन्नेव "मामक रशारणं व्रजः इति वक्तयुपायताबुद्धिः कार्यत्याह--न्यस्यदिति।जनाभि- 
तानां वन्धनमाशितानां मोचनच भगवतः सखमादास्म्यानुगुणरीव्येवेत्याभिप्रायेणाह - देव इति । ८ त 
हवेदेवम्'इतिशरण्यविषयश्तिनू-चनार्थमन्र देवशब्दः] *अपारकारुण्भसशील्यवात्सस्यौदार्यादिगुणनिधो ' 
°¶मित्नमविन सम्प्राप्तम् 'सक्रदेव प्रपन्नाय *अविचेत्सुदुराचारः क्षिप्र भवति धमीत्माः “मन्मना भव . 

मद्धक्तः*“सर्वध मीन्परित्यज्यः इति वक्रि तस्मिनवाशरण्यंशरण्ये स्वयमुपायतयावस्थिते स्वा परा घतत्सा - 

तन्त्यतत्सङ्कल्पकिङ्करहिरण्यगमस्द न्द्रा दिश्ुदरे ् वरादिनिमित्तभयं न कर्तव्यमित्यभिप्रायेणाह--अ - 

ओरिति ।॥ ३१॥ 
प्व सितस्य यथासनारथमन्तरायानुपहतस्य फलसिद्धिमाह--एकान्तेति। उक्तच परमेकारितनां 

परिचरणप्रकारमनुक्रम्य तस्य निर्विघनत्वं श्री पोष्करे 'परव्रेत्तिकालखादारभ्य आत्मलामावसानिकम्) यल्लाच - 

काशो विघ्नानां विद्यते न कदाचनःइति। एेतदवाभिपरेलयोक्तं श्रीषाच्चते्खद्कस्पादेव भगवांतच्वतो भा- 
वितात्मनाम्।बतान्तमखिर काल सेचयत्यमृतेनद । ज्ञा तवेव बन्धं मर्त्येन मवितव्ये सदेव हि। प्राप्तये सर्व॑. 
कामानां ससारभयभीखुणा?इति। अतः “शरूयते खट गोविन्दे मक्तिमुदवहतां उणाम्।ससारन्यूनताभीता- 

खिद शाः परिपन्थिनः।सत्य रतेन विश्चानां सहस्रेण तथा तपःविघ्नायुतेन गोविन्दे खरणां भक्तिर्भिवार्यतेः 

प्रपा ।॥२. मा. ९-१४॥ | ७ ॥ 

२॥ < ॥ 

र ॥ ९. श्रीपोष्करे ॥ 

१० १०. श्रीस्ते ॥! 
५. गी. १८ ६६॥ ११॥ 

& ॥ 
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इत्याद्क परमभक्त्यवस्ातः प्राचीनावस्थाविष्रये नेत्थम् । अत्र भूमविद्रायामिव टरे-्ययिर्वाची- 
नपुरूषायप्राततपादन परमपुरुषप्रा्िस्पप्रधानतमपुस्षरार्थपारम्यसमयंना्यतया । उक्तच श्रीमास्वते 
प्रत्यवया्च माश्षस्य सिद्धयस्सम्प्रकीर्तितः ` इति ॥ 

अतो मोश्चसाघनत्वमेवास्य शाखस्येत्यमिप्रायेणाह- तदिति । अत्र यथार्ह न्यासोपासनसूपप्रा- 
पकनिष्ठाप्राप्रतया निर्दिष्टः परमेकान्तीवा, तत्पाप्येवा तच्छब्देन परामृ्यते ॥ 

अथात्र सोगताहतादिसगन्धानां चङ्करादिप्रन्यानां भगवदभिप्रायविस्द्धताख्यापनाय उक्तम 
ग्रहप्रकरारेण शष्वाणां यथावसितसमस्तगमीतायप्रपञ्चावगादनायच निगमयति -इनोति।इत्थमे् स्च 
निष्ठसप्र दायपरपरागतस्छमीचीनो गीतार्थः, नपुनः कुटृ्िभश्न्रीतः, सचेष स्वयोगमहिमचुककितपर- 
मपुरुषविभूतियुगरुमगवन्नाथमुनिनियोगानुवर्वि श्रीमद्राममिश्रसकाशाद् वदहूराख्रविद्धिरस्मामिर्बहुशः 

रुतस्य मगवद्रीतार्यपपञ्चस्य सङ्गह इति सुगष्ुस्सिग्राह्यतम इति माव; ॥ ३२ ॥ 

सार फल्गुनसारथीयवचसां श्रीयायनेयोद्धत 
~ भ रिति न ¢ वि दै, 

विस्पष्टरिति बेकटेश्वरक विन्या चष्ट भाष्याक्षरेः । 

यद्रादेषु कुरष्टिबाद्यकुनाकोलाहखास्कन्दिभि- 
जङ्गालेजयधथोषणाधणधणेर्विद्राणनिद्रा दिशः ॥ 

इति कवितार्िकसिंहस्य सर्वतन्त्रसवतन्त्रस्य श्रीमर््ेकरनाथस्य वेदान्तचा्य॑स्य कृति 
आगीतार्थसंग्रदरश्चा सम्पूर्णा ॥ 

कवितार्किंकर्सिंहाय कल्याणयुणश्चास्विने ] 

श्रीमते वेकटेदाय वेदान्तगुरवे नमः ॥ 

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ४ 

विगहि यामुने तीयं साधुह्खन्धावने स्थितम् । 
निरस्तजिद्यगस्प्े यत्र कृष्णः कृतादरः ॥ 

श्रीमते रामानुजाव नसः ॥ 

धपा ॥ १. श्रीसाखते ॥ 4104 
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